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PODER EXECUTIVO

Suéllen Silva Rosim
Prefeita Municipal

Seção I
Gabinete da Prefeita

Rafael Lima Fernandes
Chefe de Gabinete

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
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

ASSINADO DIGITALMENTE
PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E
DOCUMENTAÇÃO
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Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 32351062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14)
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br
Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx
FAQ – Perguntas Mais Frequentes: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA: A partir de 26/08/2022, portaria nº 2375/2022, transfere o(a) servidor(a) PATRICIA
FATIMA DE OLIVEIRA, matrícula nº 28.258, RG nº 27xxxxx26, AGENTE DE ADMINISTRACAO,
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, conforme processo 125.095/2022.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TORNA SEM EFEITO
PORTARIA N.º 2354/2022: 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
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3600, PORTARIA N.º 2328/2022 que nomeou o(a) Sr.(a)
MONICA ALESANDRA DE OLIVEIRA, portador(a) do RG n.º 24XXXXX22 e CPF n.º 190.XXX.
XXX-09, classificação 46º lugar, no cargo efetivo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL
– AGENTE SOCIAL, Edital n.º 21/2018, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
PORTARIA N.º 2355/2022: 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
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3589, PORTARIA N.º 1990/2022 que nomeou o(a) Sr.(a)
NATALIA SOUZA REIS, portador(a) do RG n.º 38XXXXX39 e CPF n.º 350.XXX.XXX-90, classificação
15º lugar, no cargo efetivo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE
BIBLIOTECA, Edital n.º 21/2017, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.
PORTARIA N.º 2356/2022: 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
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3599, PORTARIA N.º 2295/2022 que nomeou o(a) Sr.(a)
MATHEUS DE PAULA GIMENES, portador(a) do RG n.º 38XXXXX73 e CPF n.º 444.XXX.XXX65, classificação 52º lugar, no cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E
SERVIÇOS - ATENDENTE, Edital n.º 25/2019, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.
PORTARIA N.º 2357/2022: 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 a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3596, PORTARIA N.º 2194/2022 que nomeou o(a)
Sr.(a) ELISANGELA PEREIRA, portador(a) do RG n.º 33XXXXX08 e CPF n.º 289.XXX.XXX-40,
classificação 17º lugar, no cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, Edital n.º 10/2022, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA
EXPRESSA.
PORTARIA N.º 2358/2022: 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
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3577, PORTARIA N.º 1645/2022 que nomeou o(a) Sr.(a)
JULIANO ALVES DE OLIVEIRA, portador(a) do RG n.º 30XXXXX7X e CPF n.º 219.XXX.XXX13, classificação 07º lugar, no cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022, EM RAZÃO DE INAPTIDÃO NA
PERÍCIA MÉDICA.
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PORTARIA N.º 2359/2022: 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 a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3588, PORTARIA N.º 1959/2022 que nomeou
o(a) Sr.(a) TIAGO LIMA DE OLIVEIRA, portador(a) do RG n.º 47XXXXX45 e CPF n.º 375.XXX.
XXX-21, classificação 120º lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, Edital n.º 02/2020, EM
RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.
PORTARIA N.º 2360/2022: 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 a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3588, PORTARIA N.º 1976/2022 que nomeou o(a)
Sr.(a) LUCIANA REIS FONSECA, portador(a) do RG n.º 53XXXXX08 e CPF n.º 032.XXX.XXX41, classificação 137º lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, Edital n.º 02/2020, EM
RAZÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA.
PORTARIA N.º 2361/2022: 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
a nomeação vinculada ao Diário Oficial n.º 3595, PORTARIA N.º 2156/2022 que nomeou o(a) Sr.(a)
WAGNER MONGER, portador(a) do RG n.º 40XXXXX65 e CPF n.º 302.XXX.XXX-81, classificação
88º lugar, no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS,
ADULTOS E IDOSOS, Edital n.º 06/2019, 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 2362/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) IANA PEREIRA DA SILVA, portador(a) do RG n.º 37XXXXX40 e
CPF n.º 061.XXX.XXX-58, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 47º lugar, no concurso
público para AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL, Edital n.º
21/2018 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 46º classificado(a).
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2363/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL, no quadro de servidores desta
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) IVAN JOSE MACIEL JUVENCIO, portador(a) do RG n.º
48XXXXX03 e CPF n.º 386.XXX.XXX-32, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 48º lugar,
no concurso público para AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL,
Edital n.º 21/2018 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO de Luara Sobral, cargo efetivo de Agente
Esportivo, Cultural e Social – Agente Social, matrícula 35257, publicado(a) no Diário Oficial do Município
em 14/07/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2364/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA, no quadro de servidores
desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ANA PAULA ARAUJO MOREIRA, portador(a) do RG
n.º 48XXXXX96 e CPF n.º 425.XXX.XXX-11, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 16º
lugar, no concurso público para AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE
BIBLIOTECA, Edital n.º 21/2017 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência tácita do(a) 15º classificado(a), que foi
nomeado(a) em virtude do(a) APOSENTADORIA de Ana Cristina Gimenis dos Santos, cargo efetivo
de Agente Esportivo, Cultural e Social – Auxiliar de Biblioteca, matrícula 24103, publicado(a) no Diário
Oficial do Município em 16/01/2018.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2365/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ROBERTA CRISTINA BARGA GIMENES,
portador(a) do RG n.º 32XXXXX34 e CPF n.º 223.XXX.XXX-89, em virtude do(a) mesmo(a) haver se
classificado em 53º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA
E SERVIÇOS - ATENDENTE, Edital n.º 25/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 10h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 52º classificado(a), que foi
nomeado(a) em virtude do(a) APOSENTADORIA de Adriana Aparecida Oliveira da Silva Miranda, cargo
efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Atendente, matrícula 21869, publicado(a) no
Diário Oficial do Município em 06/03/2021.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2366/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE
LIMPEZA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 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 20º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, Edital n.º
10/2022 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 10h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 17º classificado(a), que foi
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO/POSSE de Andrea Josiane Rodrigues Pereira, cargo
efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente de Limpeza, matrícula 35391,
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 05/02/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2367/2022: 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 3602 após o cumprimento das exigências legais,
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MARCIO HENRIQUE ROMAO,
portador(a) do RG n.º 28XXXXX80 e CPF n.º 289.XXX.XXX-01, em virtude do(a) mesmo(a) haver se
classificado em 68º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 11h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da inaptidão na perícia médica do(a) 07º classificado(a), que
foi nomeado(a) em virtude do(a) APOSENTADORIA de Jose Donizete Luis, cargo efetivo de Auxiliar em
Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 23266, publicado(a) no Diário Oficial
do Município em 08/08/2020.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2368/2022: 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 3602 após o cumprimento das exigências legais,
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) REGINALDO AMARO NEVES,
portador(a) do RG n.º 28XXXXX58 e CPF n.º 265.XXX.XXX-39, em virtude do(a) mesmo(a) haver se
classificado em 69º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 11h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Aristeu Serpa, cargo efetivo de
Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 14670, publicado(a) no
Diário Oficial do Município em 22/05/2021.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2369/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a)
LARA BIRAL DA SILVA LIMA, portador(a) do RG n.º 40XXXXX16 e CPF n.º 331.XXX.XXX-85, em
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 158º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL,
Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 13h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência tácita do(a) 120º classificado(a), que foi
nomeado(a) em virtude do(a) ACESSO de Gisele Estrela Timoteo Chamorro, cargo efetivo de Especialista
em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 33857, publicado(a)
no Diário Oficial do Município em 09/06/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2370/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a)
Sr.(a) LARISA GASPAROTTO GARCIA, portador(a) do RG n.º 48XXXXX64 e CPF n.º 407.XXX.
XXX-12, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 159º lugar, no concurso público para
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA - INFANTIL, Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 14h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência tácita do(a) 137º classificado(a), que foi
nomeado(a) em virtude do(a) ACESSO de Rosangela Aparecida Soares Leandro, cargo efetivo de
Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 29724,
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 23/06/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2371/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) JANAINE AUGUSTINHO, portador(a)
do RG n.º 46XXXXX73 e CPF n.º 387.XXX.XXX-70, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado
em 97º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS,
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, Edital n.º 06/2019 para exercer as funções do cargo.
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O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 14h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 88º classificado(a).
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2372/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) LAIS DE PAULA SANTANA, portador(a)
do RG n.º 43XXXXX2X e CPF n.º 463.XXX.XXX-46, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado
em 98º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS,
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, Edital n.º 06/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 15h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO/POSSE de Renata De Paiva Leal, cargo
efetivo de Agente Educacional - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, matrícula 34631,
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 28/06/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2373/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) EDUARDO MAXIMO FERREIRA,
portador(a) do RG n.º 21XXXXX16 e CPF n.º 258.XXX.XXX-19, em virtude do(a) mesmo(a) haver se
classificado em 99º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, Edital n.º 06/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 15h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO de Rute Da Silva Mariano, cargo efetivo de
Agente Educacional - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, matrícula 34642, publicado(a) no
Diário Oficial do Município em 16/07/2022.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 2374/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3602 após o cumprimento das exigências legais, num prazo
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ROSANA VIDOTTI DE CASTRO VIEIRA,
portador(a) do RG n.º 12XXXX85 e CPF n.º 282.XXX.XXX-80, em virtude do(a) mesmo(a) haver se
classificado em 100º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, Edital n.º 06/2019 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br . Ligar em 20/09/2022 às 16h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) EXONERAÇÃO de Mariana Yumi Kimura, cargo efetivo de
Agente Educacional - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, matrícula 35535, publicado(a) no
Diário Oficial do Município em 06/08/2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ANEXO I (ORIGINAIS)
RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
Certidão de casamento;
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;
CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
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;
Comprovante de endereço atual;
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;
Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o
nome atualizado;
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;
Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos
conselhos;
Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para
fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).
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CONCURSOS
ERRATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital n.º 18/2022 de Abertura de Inscrições
do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA –
TOPÓGRAFO publicado no Diário Oficial do Município de Bauru no dia 10 (dez) de setembro de 2022,
resolve RETIFICAR a escolaridade/pré-requisito do 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 e do CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA
A INVESTIDURA NO CARGO do edital de abertura:
ONDE SE LÊ:
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:
Jornada
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vaga
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho
Conclusão
do
Ensino Médio E
do Curso Técnico
Agrícola
com
registro
no
Conselho Federal
dos
Técnicos
Técnico em
Agrícolas(CFTA)
Construção Civil/
OU do Curso
40 horas /
01
R$ 1.887,90 R$ 1.000,00
R$ 45,00
Infraestrutura –
Técnico
em
semanais
TOPÓGRAFO
Agrimensura,
OU Edificações
OU
Estradas
OU Construção,
com
registro
no
Conselho
Regional
dos
Técnicos (CRT).
Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n.º 7.569/22.
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:
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio E do Curso Técnico Agrícola com registro no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas
(CFTA) OU do Curso Técnico em Agrimensura OU Edificações OU Estradas OU Construção, com registro
no Conselho Regional dos Técnicos (CRT), estando os cursos devidamente registrados no órgão competente
– MEC, com anuidade em dia do conselho, comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
LEIA-SE:
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:
Jornada
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vaga
Vencimentos² Benefícios³ Básica de
Pré-Requisito¹
Inscrição
Trabalho
Conclusão
do
Ensino Médio E
do Curso Técnico
Agrícola*
com
registro
no
Conselho Federal
dos
Técnicos
Agrícolas(CFTA)
Técnico em
OU do Curso
Construção Civil/
Técnico
em
40 horas /
01
R$ 1.887,90 R$ 1.000,00
R$ 45,00
Infraestrutura –
Agrimensura OU
semanais
TOPÓGRAFO
Fotogrametria OU
Geodésia
e
Cartografia OU
Topografia OU
Geomensura,
com
registro
no
Conselho
Regional
dos
Técnicos (CRT).
Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: *De acordo com o Decreto Federal 90.922 de 06 de fevereiro de 1985,
art. 7º desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua formação curricular, sendo assim é
obrigatório que o histórico escolar do referido curso contemple disciplina de Topografia.
Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios³: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n.º 7.569/22.
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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:
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Médio E do Curso Técnico Agrícola* com registro no Conselho Federal dos
Técnicos Agrícolas(CFTA) OU do Curso Técnico em Agrimensura OU Fotogrametria OU Geodésia e
Cartografia OU Topografia OU Geomensura, com registro no Conselho Regional dos Técnicos (CRT),
estando os cursos devidamente registrados no órgão competente – MEC, com anuidade em dia do conselho,
comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
f1) *Técnico Agrícola: de acordo com o Decreto Federal 90.922 de 06 de fevereiro de 1985, art. 7º desde
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua formação curricular, sendo assim é obrigatório
que o histórico escolar do referido curso contemple disciplina de Topografia.
Bauru/SP, 20 de setembro de 2022.
A Comissão
EDITAL N.º 18/2022
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA
– TOPÓGRAFO descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Alexandre Luis da Silva Felipe, Márcio Martins de Souza, Elizabeth Mattiazzo Cardia, Andréa Almeida
Rodrigues Pígoli, Mario Rossi Neto e Greici Maria Zimmer, sob a coordenação de Iara Aparecida dos
Santos Oliveira, Mariana Félix Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros
nomeados pela Portaria n.º 2049/2022, 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 n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de outubro de 2022.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
11. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
12. 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

Técnico em
Construção Civil/
Infraestrutura –
TOPÓGRAFO
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Vaga

01

Escolaridade/
Pré-Requisito¹

Jornada
Vencimentos² Benefícios³ Básica de
Trabalho

Valor
Inscrição

40 horas /
semanais

R$ 45,00

Conclusão
do
Ensino Médio E
do Curso Técnico
Agrícola*
com
registro
no
Conselho Federal
dos
Técnicos
Agrícolas(CFTA)
OU do Curso
Técnico
em
R$ 1.887,90
Agrimensura OU
Fotogrametria OU
Geodésia
e
Cartografia OU
Topografia OU
Geomensura,
com
registro
no
Conselho
Regional
dos
Técnicos (CRT).

R$ 1.000,00

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: *De acordo com o Decreto Federal 90.922 de 06 de fevereiro de 1985,
art. 7º desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua formação curricular, sendo assim é
obrigatório que o histórico escolar do referido curso contemple disciplina de Topografia.
Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios³: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n.º 7.569/22.
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 03
(três) de outubro de 2022 até as 16h do dia 13 (treze) de outubro 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: Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO, 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$ 45,00 (quarenta 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 13 (treze) de outubro 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.
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 da efetivação de sua inscrição no site supracitado, este deverá entrar em contato
com o Departamento de Recursos Humanos, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento e/
ou último dia de inscrição, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, das 08h
às 12h e das 13h às 18h.
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Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 03 (três) e 04 (quatro) de
outubro 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 06 (seis) de outubro 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.
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1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 03 (três) a 13 (treze) de outubro 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 outubro 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 03 (três) de outubro às
16h do dia 04 (quatro) de novembro 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. Será facultativo ao acompanhante 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 n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 03 (três) a 13 (treze) de outubro de 2022.
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8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
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 n.º 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital.
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 outubro 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 E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo

Fases

N.º
Questões

Peso

Caráter

Duração
da Prova

Conhecimentos
20
Específicos
Técnico em
Informática
08
Construção Civil/
Prova
Eliminatório e
Matemática
08
100
03 horas
Infraestrutura –
Objetiva
Classificatório
Língua
TOPÓGRAFO
07
Portuguesa
Legislação
07
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO será composto por Prova Objetiva nos termos abaixo descritos:
2.1. Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para
realizar-se no dia 06 (seis) de novembro 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.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de outubro de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da
Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
documento original: 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.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
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3.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em
razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de
material transparente).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Construção Civil/Infraestrutura
– TOPÓGRAFO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois pontos) 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. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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12. 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.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário,
conforme item b) em até 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 25 (vinte e cinco) 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 Informática 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
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, o Cartão Resposta ficará disponibilizado no site da Prefeitura Municipal
de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos
prescritos no Capítulo XII.
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CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Médio E do Curso Técnico Agrícola* com registro no Conselho Federal dos
Técnicos Agrícolas(CFTA) OU do Curso Técnico em Agrimensura OU Fotogrametria OU Geodésia e
Cartografia OU Topografia OU Geomensura, com registro no Conselho Regional dos Técnicos (CRT),
estando os cursos devidamente registrados no órgão competente – MEC, com anuidade em dia do conselho,
comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
f1) *Técnico Agrícola: de acordo com o Decreto Federal 90.922 de 06 de fevereiro de 1985, art. 7º desde
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua formação curricular, sendo assim é obrigatório
que o histórico escolar do referido curso contemple disciplina de Topografia.
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 n.º
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo 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 n.º 2049/2022.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – TOPÓGRAFO
Realizar levantamentos planialtimétricos, planimétricos e perimétricos. Receber e avaliar as solicitações dos
locais de serviços. Realizar medições planialtimétricas, planimétricas e perimétricas nos terrenos, estradas
municipais, pavimentações, rios, entre outros. Fazer mapeamentos e demarcações. Auxiliar no projeto
de rede de galerias pluviais, canalização, drenagem, pavimentação, rede de luz e esgoto, entre outros.
Definir os alinhamentos das vias e terrenos públicos. Interpretar plantas, dados cartográficos, mapas, entre
outros. Determinar coordenadas geográficas e planoretangulares. Realizar cálculos. Transferir coordenadas
do equipamento de medição para uso em software. Confeccionar planilhas, gráficos, mapas, desenhos,
croquis em papel e/ou computador. Fazer atualizações de plantas e dados da Prefeitura. Elaborar relatórios.
Informar demais órgãos públicos acerca dos dados coletados, quando solicitado. Informar possíveis
irregularidades à chefia e/ou órgãos responsáveis. Verificar a padronização e normas dos projetos. Avaliar
os instrumentos e materiais para uso, bem como solicitar manutenção e/ou compra, quando necessário.
Separar e disponibilizar os instrumentos e/ou materiais para realização dos serviços, mediante necessidade.
18- Responder pelo uso e transporte adequado dos equipamentos. Utilizar equipamentos de sinalização e de
proteção individual/coletiva em vias públicas, entre outros. Executar demais atividades inerentes à função
essencial do cargo.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, mapas e plantas, Representação
cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de
Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições
de distância: diretas e indiretas.
2. Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, Levantamento e
Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da Poligonal, Verificação do Erro
de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas Parciais, Verificação do Erro de Fechamento
Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de Áreas.
3. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, Nivelamento
Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, Curvas de nível, Métodos de
Interpolação. Levantamento Planialtimétrico.
4. Terraplanagem. Locação de obras.
5. Introdução ao Georreferenciamento: Sistema GPS, Sistema GNSS Métodos de Posicionamento,
Receptores de GPS e GNSS, Datuns, Coordenadas Geográficas, Coordenas UTM.
6. Normas NBR 13.133 e NBR 14.144.
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.
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: Ângulos em um triângulo, relações métricas nos triângulos retângulos, polígonos regulares,
trapézios, circunferência e círculo, semelhança de figuras planas. Cálculos de áreas e perímetros de figuras
planas. Volume e área de sólidos geométricos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Geometria analítica: representação de pontos no plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto
médio de um segmento de reta, equação da reta, interpretação dos coeficientes na equação da reta, condições
de paralelismo e perpendicularismo entre retas, alinhamento de três pontos.
12. Resolução de situações-problema.
13. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.1. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6. Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto
indireto).
6.1. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Pontuação.
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), com as alterações legislativas modificativas posteriores, todas disponíveis em: 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
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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://sapl.
bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=6155#https://sapl.bauru.sp.leg.br/
sapl_documentos/norma_juridica/6155_texto_integral.odt?1662414609.9
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
___________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012);
- 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:__________
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ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na
___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no
CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por
intermédio deste REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como
Deficiente, para fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do
recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas
10/09/2022
20/09/2022
29/09/2022
03/10/2022
13/10/2022
03 e 04/10/2022
06/10/2022
03/10/2022 a
13/10/2022
03/10/2022 a
04/11/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
01/11/2022
05/11/2022
06/11/2022
08/11/2022
08/12/2022
17/12/2022

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de
Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
Especial e Vaga de Deficiente
Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 10 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO EDITAL 15/2022.
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PSICÓLOGO, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 15/2022, de acordo com
as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 25/09/2022 (DOMINGO), na UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA localizada na RUA LUÍS LEVORATO, N.º 2-140 - CHÁCARAS
BAURUENSES, BAURU - SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50MIN.,
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. É recomendável que os candidatos compareçam no local indicado para a realização da prova, com
antecedência mínima de 01 (uma) hora.
4.1. É facultativo o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%)
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%) e sua garrafa de água.
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4.3. O candidato deverá cumprir os protocolos de higiene e segurança preconizados por decretos
publicados ou que vierem a ser publicados, pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da
pandemia de COVID–19, no momento da aplicação da prova.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato munido de documento original: Carteira de
Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de
identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com foto reconhecido por lei,
não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de segurança sugerimos que levem o
comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.
bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6.1. Se o fiscal tiver dúvidas na identificação do candidato, poderá pedir ao candidato que retire a máscara
para confirmar a documentação. Após isso, o candidato poderá recolocá-la.
6.2. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticados, ou qualquer
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%,
máscara facial extra, óculos, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12, deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só
poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma)
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta,
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. Ao ingressar na sala para realização da prova, antes de lacrar seus pertences, os candidatos deverão
desligar todos os equipamentos eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que,
se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será
excluído do certame.
25. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
26. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais,
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
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27. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
28. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a
avaliação dos casos específicos.
28.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra
a orelha ou obstrua o ouvido.
29. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum
equipamento proibido por este edital poderá ser excluído do certame.
30. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova, sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
31. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
32. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas,
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
33. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA
CANDIDATA LACTANTE - Edital 15/2022, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até às 16h do dia 23 (vinte e três) de setembro de 2022.
34. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação,
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
35. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
35.1. O acompanhante poderá fazer uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de
álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
36. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal não sendo permitido portar
nenhum material da prova.
37. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.
38. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
39. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova
objetiva (15/09/2022), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do
Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial
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0039100134
0039100232
0039100042
0039100302
0039100025
0039100400
0039100238
0039100235
0039100187
0039100326
0039100100
0039100222
0039100065
0039100347
0039100194
0039100370
0039100339
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0039100068
0039100061
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0039100173
0039100340
0039100387
0039100132
0039100192
0039100295
0039100398
0039100297
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NOME
ADRIANA MACHADO CESPEDES
ADRIANA PROVIDELLO
ADRIELLY BEATRIZ FLORES
ALESSANDRA MAYUMI TOSHIOKA
ALEX WILLIAM PACCOLA
ALÍCIA MIATTO LABEGALINI
ALINE BARINI MASTRANGELI
ALINE DOS SANTOS NUNES
ALINE GABRIELLE TONIN MANSO
ALINE NOGUEIRA DA SILVA
ALINE PELICAO ANTONIO
ALINIE BOTTER FASCINA
ALYNY EMANOELY GOMES D MATA SILVA
AMANDA COSTA QUINTANA
AMANDA DE FREITAS NASCIMENTO
AMANDA PEREIRA DE MORAES
AMANDA THAIS GARCIA
ANA CAROLINA ALCANTARA DA SILVA
ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO
ANA CAROLINA PARRON
ANA CAROLINA PRADO DE MORAES DIEGOLI
ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
ANA CLARA MACHADO
ANA CLARA VILLAS BÔAS BLANCO CAVA
ANA CLAUDIA MACEDO
ANA LAURA DE OLIVEIRA SANTOS
ANA LIA NALIATO AFONSO
ANA LUIZA LAMBERTINI GOMES GAZZETTA
ANA LUIZA XAVIER CORREIA
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0039100157
0039100394
0039100365
0039100113
0039100077
0039100060
0039100200
0039100122
0039100028
0039100010
0039100043
0039100124
0039100342
0039100120
0039100357
0039100211
0039100074
0039100039
0039100252
0039100022
0039100377

ANA MARIA DA ROCHA GONÇALVES
ANA PAULA BITENCOURT COELHO
ANA RAQUEL BUSS ALVES
ANDERSON MICHEL DOS REIS
ANDRÉIA BARBOSA DE LIMA
ANDREISA RODRIGUES KERMER
ANDRESSA ALVES DOS REIS
ANDRESSA CAROLINA DONATO
ANDREZA CRISTIANE DA SILVA DE MARTINO
ANDREZA DO OURO CORRÊA
ANGELICA DANTAS DE OLIVEIRA
ANNE CAROLINA FERREIRA CAMARGO
ARIADINE RODRIGUES PAIXAO BOLSONI
BÁRBARA BORGES AGUIDA GERALDES
BÁRBARA MARIA CUNHA DALÁLIO
BEATRIZ CAROLINE DA SILVA SOUZA
BEATRIZ MARIA LINARES LIMA
BEATRIZ MATHEUS GUERREIRO
BEATRIZ VARONEZ CASARINI
BENEDITA CLARICE PAIXÃO DA SILVA
BENEDITO ALEXSSANDRO ALVES DA SILVA
BLOCO – E
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INSCRIÇÃO
0039100330
0039100083
0039100033
0039100004
0039100259
0039100098
0039100156
0039100346
0039100123
0039100054
0039100262
0039100044
0039100308
0039100217
0039100351
0039100344
0039100063
0039100210
0039100279
0039100333
0039100201
0039100206
0039100303
0039100070
0039100143
0039100338
0039100287
0039100260
0039100181
0039100227
0039100002
0039100236
0039100118
0039100360
0039100109

NOME
BRUNA AQUINO CAZZOLI
BRUNA FERNANDA BARTHOLOMEU DE OLIVEIRA
BRUNA MAYARA DA CRUZ
BRUNA PESSENDA
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
BRUNO PEREIRA XAVIER
CAIO MENDES DA SILVEIRA CUNHA
CAMAEL GOMES DE LIMA
CAMILA DIAS DE SANTANA SOUZA
CAMILA DOMENICONI
CAMILA GUEDES DE AZEVEDO NARDI BEPPU
CAMILA LOPES NOGUEIRA MANTOVANI
CAROLINA BENEDETTI GONÇALVES
CAROLINA BUSATO HEIDERICH OKAMOTO
CAROLINA DE SOUSA ROTTA
CAROLINA DOS SANTOS GARBELOTTI
CAROLINA SIQUEIRA MENDONÇA
CELINA ADREILA DA SILVA
CESAR AUGUSTO GRAMUGLIA PARRE
CHRISTHIAN REGIS DARIO DA COSTA
CHRISTINA CAMPOS MELLO SAMPAIO
CÍNTIA PEREIRA ASTORGA GONÇALVES
CLEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
DAFNE LOPES DE OLIVEIRA
DAIANA CRISTINA GRACIANO MOREIRA
DANIELA ERNANDES ZABOTINI
DANIELA MADUREIRA SANTIAGO
DANIELI FÉLIX TOMAZ
DANIELLE FERNANDES GUERRA
DANUSA RUBIA FERNANDES LOPES SOARES DAHER
DAYANE ALVES DA SILVA
DEBORA CRISTINA MENEGON CHERUBIN
DEBORA MARIA TREVISAN
DEVANIR BLANCO TAVARES
EDILENE TAVARES DA SILVA
BLOCO – E
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0039100352
0039100406
0039100386
0039100244
0039100139
0039100255
0039100064
0039100397

NOME
EIDE TIERNO RAMOS
ELAINE APARECIDA BARBOZA GREATTI
ELAINE CRISTINA GILIOLI
ELEIDE SILMARA MEDEIROS BATISTA
ELEKSANDRA CIBELE GUSMAN VENDRAMINI
ELEN FERNANDA SCIENSA
ELIANA DE JESUS
ELISANGELA FERNANDES PEREIRA

0039100318
0039100162
0039100250
0039100197
0039100384
0039100151
0039100001
0039100345
0039100245
0039100367
0039100402
0039100150
0039100413
0039100294
0039100311
0039100223
0039100117
0039100041
0039100276
0039100153
0039100264
0039100003
0039100183
0039100091
0039100092
0039100322
0039100081
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ELOANA CURY MOURA
EMILY CAROLINE PEREIRA
ENI ALVES TEIXEIRA
ERICA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA GARCIA
ERIKA MILENA GODOI
ERONIDES CONCEIÇÃO PALMEIRA
FABIANA LOPES MONDELLI
FABIANA MILANI GULIHOTO
FABIANA PERAL MALDONADO
FABIANA SUZY DA SILVA AMARAL
FABIO HENRIQUE MARTINEZ DELGADO
FELIPE CAMPOS GUIMARAES
FÉLIX ESTEVES DE SOUZA
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA MEIRELLES BICAS
FERNANDA MARIA DIAZ MOTTA
FERNANDA MIRANDA GARCIA PADILHA
FERNANDA SAN JULIANO PEREIRA PAULON
FERNANDA TARCILA DRAGUETI CORDEIRO
FLÁVIA DE SOUZA AZEVEDO
FLÁVIA DO LAGO FERREIRA
FLÁVIA OLIVEIRA ROCHA
FULVIA GABRIELA PREZOTTO DA SILVA NAKANO
GABRIEL ELIAS
GABRIEL MARIANO DA SILVA
GABRIELA ALICE ARANTES GOMES
GABRIELA ALVES CANTIZANI
GABRIELA BARBOSA FERREIRA
BLOCO – E
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0039100178
0039100144
0039100275
0039100158
0039100147
0039100231
0039100230
0039100032
0039100319
0039100372
0039100390
0039100381
0039100086
0039100084
0039100191
0039100286
0039100052
0039100380
0039100251
0039100366
0039100127
0039100029
0039100282
0039100359
0039100273
0039100321
0039100169
0039100395
0039100209
0039100154
0039100020
0039100036
0039100369
0039100243
0039100323
0039100059
0039100138
0039100313
0039100212
0039100327
0039100314

NOME
GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
GABRIELLA NEVES GOES
GABRIELLY TODESCATTO DOS SANTOS GONÇALVES
GEDIVALDO CANO DOS SANTOS
GIDDEÃO GASPARINI SILVÉRIO
GIOVANNA JULIA PARRA RODRIGUES
GIOVANNA OLIVEIRA MIOLA SILVEIRA
GIOVANNA VENARUSSO CROSARA
GISELE APARECIDA BRAZEIRO DA SILVA
GISELE MORAES DE SOUZA
GISLAINE FERREIRA MENINO MENCIA
GIULIA ALEXANDRA GOMES MARINHEIRO
GIULIANA THAIS MORON DE ANDRADE ROLIM
GIULLIA LUZIA CAMPANARI
GLEYCE KELLY TEODORO RONQUE
GRACIELE CARDOSO LINO
GRAZIELA ALONSO RIPER
GREGORI FARNER CREMONEZ ESQUIVEL
GUILHERME DO PRADO
GUSTAVO ANDRIOTTI MOMESSO
GUSTAVO ROCHA DE SALES
HAGGATTA LUANA MAIA
HERMÍNIA MARIA LOPES DE SOUZA
HILTON APARECIDO SANTOS
HUGO GEPE DELLASTA
ISABELA ANDRÉ DE SOUSA OLIVEIRA
ISABELA CRISTINA OLIVEIRA MESSIAS
ISABELA GARCIA
ISABELE DO NASCIMENTO MENDES
ISABELLA BUENO DE MORAES BARBOSA
ISABELLA GARCIA DA SILVA
ISABELLA JANINI MISSON
ISABELLA KRISTINA SILVA
ISABELLE SOARES RODRIGUES
ISADORA MARTINI MIMOSO
IZABELLA CASTILHO ZORZI
JAMILLE KOCH DE SOUZA
JANAINA APARECIDA BELO
JANAINA DE FATIMA CUSTODIO
JEMIMA ROSA FRANCA
JENNIFER SECCO DOS SANTOS
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0039100298
0039100115
0039100396
0039100379
0039100407
0039100021
0039100334
0039100271
0039100364

JESSICA LARISSE PENHA LEME
JÉSSICA TAYNARA MIRANDA DO NASCIMENTO
JOAO VITOR PEREIRA RANIERI
JONATAS CARVALHO ALVES
JONATHAN RIBEIRO HEDDY
JOSIANE CRISTINA SOUSA FARIAS
JOSIANE DE OLIVEIRA PEDRO
JOSIANE LETRA MAGNANI
JULIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO
BLOCO – E
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INSCRIÇÃO
0039100320
0039100075
0039100354
0039100112
0039100076
0039100066
0039100071
0039100170
0039100102
0039100198
0039100136
0039100008
0039100401
0039100199
0039100224
0039100014
0039100254
0039100034
0039100176
0039100371
0039100131
0039100005
0039100375
0039100133
0039100353
0039100376
0039100105
0039100219
0039100355
0039100350
0039100110
0039100031
0039100415
0039100343
0039100289

NOME
JULIANA ALVES GOMES HAIYASHI
JULIANA APARECIDA DE ASSIS
JULIANA APRÉA GUEDES CAETANO NASCIMENTO
JULIANA CAVALHERI
JULIANA COLOMBO
JULIANA CRISTINA DE LIMA
JULIANA CRISTINA MARQUES
JULIANA DA SILVA ZAUL
JULIANA PENA
JULIANA RAMOS DOMINGUES
JULIANA RODRIGUES SIGOLO
JULIANA SAYURI SAKAI
JULIANA VICENTINI CARDOSO
JULIANE GOIS DE SOUZA
JULIANE OLIVEIRA BELAMIA
KAREN DRIELLI LACERDA SILVESTRIN
KARINA DOS SANTOS SAES
KARLA APARECIDA RIBEIRO HOMEM
KARYNA LEME DE LIMA
KATIUCIA QUENIA QUITERIO DE DEUS MARQUEZIN
KELLY CRISTINA BRONZATTO DOS SANTOS
KELLY REGINA DA CRUZ SANTOS TAVARES
KERYN CODONHO BAETE GULINELLI
LARA SORITA CONTARIN
LARIANE MARIA DE OLIVEIRA
LARISSA ANGELOCCI
LARISSA CHAMORRO GAMA
LARISSA SIMOES CARMO JULIAO
LAURA GRAGNANI ALVES
LÁZARO DE OLIVEIRA LEONI
LEONARDO AUGUSTO DA SILVA SANTOS
LETÍCIA CARDOSO DE OLIVEIRA
LETÍCIA FIGUEIROA AUGUSTO
LETICIA GATTI SPEGIORIN
LETÍCIA NAKAO
BLOCO – E
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0039100284
0039100410
0039100341
0039100368
0039100220
0039100291
0039100309
0039100293
0039100045
0039100012
0039100409
0039100272
0039100095
0039100146
0039100009
0039100258
0039100257
0039100213
0039100361
0039100328

NOME
LETICIA SABINO
LUAN BRITO MORAES DA SILVA
LUCAS FERNANDO ROSSI LAJARA
LUCAS MATHEUS FERNANDES BARAVIEIRA
LUCAS PAULO SALES ABIUZZI
LUCAS SANTIAGO DE FREITAS
LUCAS VIEIRA CREPALDI
LUCIA ELENA VIEIRA PIERIM
LUCIANA APARECIDA VICENTINI CARDOSO
LUCIANA ESPOSITO DE OLIVEIRA
LUCIANA ZANELATO DA SILVA
LUIZ JOSÉ FAUSTINI
MAÍRA BITTAR GALDI
MAISY GALANO
MARAÍSA FERREIRA BUENO GABAS
MARCELA DUMBRA
MARCELA MIYUKI CAVAMURA ENDO
MARCELO AZEVEDO DE PAIVA
MARCELO GONÇALVES RODRIGUES
MARCELO MARZOLA DUARTE

0039100233
0039100035
0039100266
0039100283
0039100315
0039100356
0039100300
0039100057
0039100017
0039100027
0039100155
0039100296
0039100403
0039100072
0039100129
0039100189
0039100306
0039100023
0039100018
0039100253
0039100393
0039100196
0039100166
0039100073
0039100056
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MARCELO SANCHES FRACALOSSI
MARCIA REGINA DE SOUZA BARBOSA PEREIRA
MARCOS PAULO MARTINS FERREIRA
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA TAVARES
MARIA CAROLINA LUIZETTO DE ARAUJO
MARIA CLARA FERREIRA MARMONTEL
MARIA CLARA MORENO
MARIA FABIANA RODRIGUES FERREIRA
MARIA HELENA CORREA
MARIA JOSE DA SILVA
MARIA JULIA MARTIELO
MARIA JULIANA DE JESUS CARVALHO NUCCI
MARIA LUIZA MARIANO ALEGRIA
MARIA ODETE FAGUNDES DOS SANTOS LEAL
MARIANA CRISTINA DA SILVA SANTOS
MARIANA PEREIRA APORTA
MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
MARIANA TURETA RODRIGUES
MARIANE CASSIA MARTINELO
MARINA VICTÓRIO
MARLON CORREA FERREGUTI
MATHEUS ELIAS CRESPILHO TARZONI
MATHEUS SILVA RODRIGUES
MAYARA DOS REIS CATALANO
MAYRA PEREIRA DE SOUZA
BLOCO – E
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INSCRIÇÃO
0039100094
0039100218
0039100399
0039100305
0039100325
0039100331
0039100383
0039100128
0039100234
0039100047
0039100362
0039100142
0039100349
0039100317
0039100405
0039100148
0039100015
0039100274
0039100385
0039100332
0039100111
0039100301
0039100408
0039100161
0039100299
0039100208
0039100378
0039100078
0039100404
0039100267
0039100051
0039100248
0039100053
0039100280
0039100269

NOME
MELISSA CAROLINA BONAFÉ
MELISSA GIMAEL GARCIA
MILEINE CRISTINA DE SOUZA LIMA
MILENA BENUTTI GIUNTA
MILENE CARVALHO VIEIRA
MIRELA YUMI YOSHIMOTO
MIRELLA CRISTINA MATHEUS DE OLIVEIRA
MOISÉS CARVALHO COSTA
MONICA APARECIDA MARQUES
MURILO HENRIQUE ZOCOLARO
NADIA ROBERTA TAMOS GOMES
NATALIA ALINE DOS SANTOS
NATÁLIA BERSAN PERES
NATÁLIA CAROLLINE CORREA
NATÁLIA CRISTINA BENTO CARIDE
NATALIA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA
NATHALIA CHARLOIS NOGUEIRA
NATHALIA GONÇALVES COSTA CASAGRANDE BERNARDO
NATHALIA MARTINS AMORIM DALMOLIN
NATHÁLIA NEME SOTO
NATHALYA DE SOUZA MARQUES DA SILVA
NOELLE LIMA BERTELI
OLIVIA AYRES DE OLIVEIRA SILVA
OLIVIA GHIROTTI LOPES
PAOLINE FRANCELIN
PAULA PERSON DE OLIVEIRA
PRISCILA APARECIDA DALASTTI SOUZA
RAFAEL ALISON RODRIGUES OKAZAKI
RAFAEL CAETITÉ CRUZ
RAFAEL ELIAS CASTOLDI
RAFAEL MONTEIRO SIQUEIRA
RANGEL ANTÔNIO GAZZOLA
RAQUEL CRISTIANE DE MORAES
REJANE REGINATO DA COSTA
RENAN CRISTIANO ALVES
BLOCO – E
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0039100249
0039100046
0039100174
0039100011

NOME
RENANN MARTINS
RENATO JORGE
ROBERTA HELENA BORTOLETO VICTORIO
ROBERTA LORENCONI NAPOLITANO
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0039100228
0039100411
0039100246
0039100237
0039100221
0039100177
0039100242
0039100414
0039100382
0039100182
0039100037
0039100215
0039100358
0039100335
0039100145
0039100263
0039100336
0039100184
0039100205
0039100310
0039100013
0039100159
0039100085
0039100140
0039100278
0039100026
0039100241
0039100392
0039100304
0039100256
0039100412
0039100195
0039100106
0039100126
0039100388
0039100069
0039100048
0039100099
0039100229
0039100225
0039100239
0039100024
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ROBERTA TERRABUIO PIOTO
RODRIGO DE LIMA FERREIRA
RODRIGO WILLIAM DOMINGUES
ROSANA CELIA BOTARI
ROSIMEIRE FERREIRA DANTAS
RUTH MEIRE ERNESTO
SARA SILVA SALEH ALI
SERGIO ISLER JUNIOR
SILVIA LETICIA DE JESUS TRINDADE
SILVIA REGINA SALLES
SIMONE CHEROGLU
TAIS CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
TAÍSA BARROS ALCÂNTARA GONÇALVES
TALITA CAETANO
TAMIRIS DE OLIVEIRA ALVES
TÁSSIA DEL LORTO TERVEDO
TATIANA APARECIDA AGOSTINHO
THABATHA CRISTINA VALDERRAMAS MARTIMIANO
THAINARA MARQUES VALENTE
THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA
THAIS PEREIRA CHOHFI MUKUDAI
THAIS REGINA DE CAMPOS BARBOZA
THAIS TEIXEIRA DE SOUZA AFFONSO
THAIS YAZAWA
THALITA SOARES SANCHES
THAMIRES REDONDO FERRE
THIAGO DOS SANTOS PAIM
THOMAS DUARTE DE AGOSTINI
TIAGO ALEXANDRE GOMES GONÇALVES
VANESSA AKEMI ODAHARA DE ABREU
VANESSA FIGLIANO MACHADO
VANUZA CORREIA DE MELO
VERA PADILHA DA SILVA
VERIDIANE ROCHA BACOCINA
VINICIUS MARTINUCHO GODEGUEZI
VIRGINIA MARTINS PROFETA SORMANI
VITOR MARTINS AKI
VITORIA DE OLIVEIRA BARBOSA
VITÓRIA POLIONE OLIVEIRA
VIVIANE SANTOS ROSA
WAGNER DOS SANTOS RODRIGUES
WESLEY MACHADO FUCCIOLO
Bauru, 15 de setembro de 2022.
A Comissão
EDITAL N.º 16/2022
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para
o provimento do Cargo Público Efetivo de AUXILIAR EM SAÚDE – AUXILIAR DE REGULAÇÃO
EM SERVIÇOS DE SAÚDE descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público regerse-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Heloisa Ferrari Lombardi, Beatriz Rabello Gobbo, Anderson Francisco Talon e Lívia Carolina Baenas
Barizon, sob a coordenação de Daniel Godoy Tarcinalli, Priscila Sayuri de Freitas Fujisawa, Mariana Félix
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º
2047/2022, 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.
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5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) 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:
Jornada
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vaga
Vencimentos¹ Benefícios²
Básica de
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho³
Auxiliar
em Saúde –
Conclusão
AUXILIAR DE
30 horas /
01
Ensino
R$ 1.336,12 R$ 1.000,00
R$ 30,00
REGULAÇÃO
semanais
Fundamental
EM SERVIÇOS
DE SAÚDE
Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares em Saúde da Lei n° 5.950/10 e alterações
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n.º 7.569/22.
Jornada de Trabalho³: Quando lotado junto aos serviços de atendimento ininterruptos, estará sujeito a
jornada especial de 36 horas de trabalho semanais/regime de plantão.
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 22
(vinte e dois) de setembro de 2022 até as 16h do dia 03 (três) de outubro 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: Auxiliar em Saúde – AUXILIAR
DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, 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$ 30,00 (trinta 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 03 (três) de outubro 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.
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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 da efetivação de sua inscrição no site supracitado, este deverá entrar em contato
com o Departamento de Recursos Humanos, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento e/
ou último dia de inscrição, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, das 08h
às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e
três) de setembro 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 27 (vinte e sete) de setembro de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição,
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os
horários bancários de sua região.
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo,
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 22 (vinte e dois) de setembro a 03 (três) de outubro
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 15 (quinze) de outubro 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 22 (vinte e dois) de
setembro às 16h do dia 21 (vinte e um) de outubro 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. Será facultativo ao acompanhante 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 n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
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7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 22 (vinte e dois) de setembro a 03 (três) de outubro de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
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 n.º 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital.
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 15 (quinze) de outubro 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 E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo

Fases

N.º
Questões

Peso

Caráter

Duração
da Prova

Conhecimentos
Auxiliar
20
Específicos
em Saúde –
Informática
12
AUXILIAR DE
Prova
Eliminatório e
100
03 horas
REGULAÇÃO Objetiva Legislação SUS
Classificatório
10
EM SERVIÇOS
Língua
08
DE SAÚDE
Portuguesa
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE
REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE será composto por Prova Objetiva nos termos abaixo
descritos:
2.1. Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para
realizar-se no dia 23 (vinte e três) de outubro 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.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de outubro de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
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3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte
documento original: 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.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em
razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s)
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato,
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de
material transparente).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE
REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se
2,00 (dois pontos) 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;
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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. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. 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.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário,
conforme item b) em até 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 15 (quinze) 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 Informática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) 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.
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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 o Cartão Resposta ficará disponibilizado no site da Prefeitura Municipal
de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos
prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Fundamental, devidamente registrado no órgão competente – MEC) 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 n.º
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo 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 n.º 2047/2022.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
AUXILIAR EM SAÚDE – AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Operar os sistemas de informação e equipamentos, registrando e preenchendo informações, planilhas entre
outros documentos utilizando-se de formulários e instrumentos específicos pertinentes ao serviço. Realizar
atendimento telefônico e utilizar demais meios de comunicação disponíveis. Receber, controlar, acompanhar,
distribuir, realizar agendamentos e atendimentos de acordo com protocolos estabelecidos pelos serviços
de referência em todos os níveis de atenção à saúde. Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias
e/ou veículos de atendimento pré hospitalar. Atender as determinações do médico regulador. Cumprir
ações designadas. Atender os serviços de saúde municipais e regionais para orientações, informações,
esclarecimentos, direcionamentos, resolubilidade dos casos e todas as demais ações pertinentes ao trabalho.
Fazer controle estatístico das ações do serviço, com elaboração de relatórios e outros documentos. Receber,
elaborar, conferir, controlar, tramitar e acompanhar documentos internos e externos. Distribuir vagas,
enviar demonstrativo de faltosos, acompanhar e controlar a utilização de vagas pelos serviços de saúde.
Capacitar e auxiliar os serviços de saúde na utilização operacional dos sistemas de agendamento. Efetuar
contato com usuários agendados para comprovação dos atendimentos prestados. Operar microcomputador.
Operar head fone. Operar rádio operador. Operar impressora. Participar de programas de promoção à saúde,
projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas. Participação de
ações intersetoriais. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho. Zelar pela saúde e pela
dignidade do paciente. Resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Provisionar e solicitar
materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Fazer uso dos sistemas
informatizados de saúde de acordo com a indicação da secretaria municipal de saúde. Eventualmente
auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde, colaborando com o funcionamento do serviço,
sem prejuízo as suas funções essenciais.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2048 de 05 de novembro de 2002. Regulamento
Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência - Brasília, 2002. Anexo: Regulamento Técnico/
Introdução; Capítulo I - Plano Estadual de atendimento às urgências e emergências; Capítulo IV –
Atendimento pré-hospitalar móvel: itens 1 e 2; Capítulo VI. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1010 de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes
para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação
das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Artigos 1º ao 10. Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 03 de outubro de 2017.
Consolidação da Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do Sistema Único de Saúde -Brasília 2017.
Anexo XXVI - Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, Art. 1º a 11; Anexo 1 do
anexo XXVI – Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, Art. 1º ao 3º. Disponível em: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-2-Politicas.html
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada.
Regulação médica das urgências – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 126 p. (Série A.
Normas e Manuais Técnicos). Da página 45 – 92 (exceção: Transferências e transporte inter-hospitalar).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/regulacao_medica_urgencias.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Regulação no Sistema Único de Saúde – Brasília. Itens 1 a 4, 6 e 9.
Disponível em: https://wiki.saude.gov.br/regulacao/index.php/P%C3%A1gina_principal
6. BRASIL. Ministério da Saúde. UNASUS. Introdução à Regulação no SUS. Disponível em: https://
moodle.unasus.gov.br/vitrine29/mod/page/view.php?id=2810
INFORMÁTICA
Sistema Operacional Microsoft Windows (7 ou superior). Criação de pastas (diretórios), arquivos e atalhos,
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas. Conceitos de organização e
de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Pacote Office365. Processador de texto
Word. Planilha eletrônica Excel. Editor de apresentações PowerPoint. Editor de Texto: edição e formatação
de textos. Conceitos de informática, hardware e software. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet
e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegadores de Internet, busca e pesquisa na Web. Conceitos
de tecnologias e ferramentas de colaboração, correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis.
Plataformas de videoconferência. Conceitos de proteção e segurança, vírus e ataques a computadores.
Conceitos de acesso a distância a computadores. Conceitos de computação em nuvem.
LEGISLAÇÃO SUS
1. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Art. 196 a 200. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. 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
3. 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
4. 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 ser- PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU Secretaria Municipal de Administração Departamento de Recursos Humanos
viços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L8080.htm
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 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
6. 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
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para
a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
8. 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
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.
Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).
Organização:
Professoras Ana Lúcia Sant’Ana Lopes – Sandra de Cerqueira Cesar.
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
___________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
5.
tetraplegia
6.
tetraparesia
7.
triplegia
8.
triparesia
9.
hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1.
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
2.
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
3.
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
4.
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5.
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1.
comunicação
2.
cuidado pessoal
3.
habilidades sociais
4.
utilização dos recursos da comunidade
5.
saúde e segurança
6.
habilidades acadêmicas
7.
lazer
8.
trabalho
- Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012);
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do
recurso).
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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
30/08/2022
13/09/2022
20/09/2022
22/09/2022
03/10/2022
22 e 23/09/2022

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de
27/09/2022
Taxa de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
22/09/2022 a 03/10/2022
Deficiente
22/09/2022 a 21/10/2022
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
15/10/2022
Especial e Vaga de Deficiente
15/10/2022
Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
15/10/2022
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/10/2022
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/10/2022
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/10/2022
Previsão da Realização Prova Objetiva
25/10/2022
Previsão de Divulgação do Gabarito
22/11/2022
Previsão de Classificação Final
03/12/2022
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 30 de agosto de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 17/2022
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRAESTRUTURA - PEDREIRO descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71
e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal
de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e alterações
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Gabriela Gonçalves dos Santos, Murilo Ramos Cruz, Aparecida Inará Damacena, Maria Aline Lemos Silva
Thobias, Bruno Prado Guedes de Azevedo, sob a coordenação de Andressa Suellen da Silva Carvalho,
Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os membros nomeados pela
Portaria n.º 2048/2022, 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 n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de outubro de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 15 (quinze) de dezembro 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.
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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:
Jornada
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vaga
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho
Assistente em
Conclusão
Construção Civil/
40 horas /
01
do Ensino
R$ 1.188,43 R$ 1.000,00
R$ 30,00
Infraestrutura semanais
Fundamental
PEDREIRO
Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade de Assistente da Lei n° 5.975/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 1.000,00) – Lei Municipal n. º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei
Municipal n.º 7.569/22.
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 03
(três) de outubro de 2022 até as 16h do dia 13 (treze) de outubro 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: Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura - PEDREIRO, 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$ 30,00 (trinta 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 13 (treze) de outubro 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.
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 da efetivação de sua inscrição no site supracitado, este deverá entrar em contato
com o Departamento de Recursos Humanos, em até 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento e/
ou último dia de inscrição, 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.
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4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim,
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição
de forma completa e correta.
CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE,
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 03 (três) e 04 (quatro) de
outubro 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 06 (seis) de outubro 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 03 (três) a 13 (treze) de outubro 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.
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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 outubro 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 03 (três) de outubro às
16h do dia 04 (quatro) de novembro 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. Será facultativo ao acompanhante 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 n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades,
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 03 (três) a 13 (treze) de outubro de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx
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.
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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 n.º 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital.
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 outubro 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 – DAS PROVAS E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Nº
Duração
Cargo
Prova
Peso
Caráter
Questões
da Prova
Conhecimentos
15
Específicos
Prova
Eliminatório e
Matemática
8
40
03 horas
Objetiva
Classificatório
Língua Portuguesa
8
Legislação
9
Consistirá
na
identificação,
habilidade
no
manuseio e uso
de
ferramentas,
materiais
e
equipamentos,
capacidade,
atenção
e
percepção
dos
candidatos
no
trato
das
questões ligadas
à sua categoria
profissional,
Assistente em
envolvendo:
Construção Civil/
m e d i ç õ e s ,
Infraestrutura –
materiais
de
PEDREIRO
construção,
Prova
Eliminatório e
misturas, leitura
60
Prática
Classificatório’
e interpretação de
projetos, estruturas
e
alvenaria,
acabamentos,
descarte
de
resíduos e uso
de EPI e EPC
(equipamentos
de
proteção
individual
e
coletiva)
bem
como
o
conhecimento
de
normas
de
segurança
no
trabalho,
demonstrando
domínio
e
habilidade física.
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura - PEDREIRO será composto por Prova Objetiva e Prova Prática nos termos abaixo
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos,
prevista para realizar-se no dia 06 (seis) de novembro de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados os candidatos que obtiverem
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos,
consistirá na identificação, habilidade no manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos,
capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões ligadas à sua categoria profissional,
envolvendo: medições, materiais de construção, misturas, leitura e interpretação de projetos, estruturas e
alvenaria, acabamentos, descarte de resíduos e uso de EPI e EPC (equipamentos de proteção individual
e coletiva) bem como o conhecimento de normas de segurança no trabalho, demonstrando domínio e
habilidade física.
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros colocados, conforme descrito no Capítulo
X.
CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
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 outubro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 15 (quinze) de dezembro de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova
Objetiva.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática,
na respectiva data, local e horário constantes dos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial de
Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. 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.
5.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em
razão da pandemia COVID-19.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
7. 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.
7.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima
de 37,8 graus centígrados.
7.2. 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.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. 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.
15. 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.
16. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a
avaliação dos casos específicos.
17. 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.
18. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
19. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso
debaixo da carteira.
19.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.

21

19.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de
material transparente).
19.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a
Coordenação do Concurso julgar necessário.
19.4. A embalagem plástica tratada no Item 17 só poderá ser violada após a saída do candidato do local
estabelecido para realização da prova.
CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura - PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) a
cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta
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 – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Construção Civil/
Infraestrutura – PEDREIRO terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a soma
do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase – Prova
Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática
os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 60 (sessenta) primeiros
colocados.
10.1. Em caso de igualdade de pontuação na 60ª classificação todos serão convocados para a prova prática.
10.2. Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática 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 n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário,
conforme item b) em até 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 25 (vinte e cinco) de outubro de 2022.
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. 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, o Cartão Resposta ficará disponibilizado no site da Prefeitura Municipal
de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos
prescritos no Capítulo XII.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração,
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um)
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
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h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV,
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a,
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Fundamental, devidamente registrado no órgão competente – MEC) 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 n.º
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo 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;
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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 n.º 2048/2022.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO
Executar ações para a construção, reparo e manutenção de obras, em alvenaria, concreto e outros materiais,
orientando-se por desenhos, esquemas e especificações. Participar da elaboração de projetos, desenhos,
croquis, orientando-se pelos mesmos; Avaliar a quantidade de material a ser utilizado, elaborando
orçamentos; Solicitar e retirar materiais, ferramentas e equipamentos de trabalho; Realizar construção e
reparo em alvenaria, mediante projetos pré-estabelecidos ou solicitações; Isolar áreas de trabalho, quando
necessário, com uso de cones, fitas, tapumes, entre outros; Demarcar e preparar a área de trabalho/obra
(como demolição, fundação, baldrame, pilares, alicerces, entre outros); Realizar medições; Aplicar e
nivelar concreto e massa; Aplicar chapisco, emboço e reboco em superfícies; Assentar, em áreas internas e
externas, tubos, guias, miniguias, tijolos, blocos, pré-moldados, pisos, contrapisos, vergas nos vãos, entre
outros; Construir e reparar bocas de lobo; Preparar a construção para rede elétrica, rede de água e esgoto;
Separar o material que pode ser reutilizado; Solicitar aos ajudantes da obra a preparação de materiais e
ferramentas/equipamentos a serem utilizados na obra; Atentar-se para possíveis vazamentos, infiltrações
de água ou risco de desabamento, informando à chefia imediata, caso necessário; Realizar inspeção das
máquinas e equipamentos/ferramentas, visando detectar necessidade de manutenção, informando a chefia
imediata; Limpar e organizar o local de trabalho, os materiais, equipamentos e ferramental; Trabalhar
seguindo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade e higiene. Executar demais atividades
inerentes à função do cargo.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa:
1. Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades de medidas:
comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume.
2. Materiais de construção: agregados, aglomerantes, aços, tijolos e blocos, telhas, madeiras, cerâmicas,
esquadrias metálicas e de madeira.
3. Ferramentas de trabalho.
4. Misturas: argamassa, concreto, traços.
5. Leitura e interpretação de projetos: plantas de projetos executivos.
6. Estruturas e Alvenaria: estrutura de concreto (fundações, pilares vigas e lajes), estruturas de madeira
(telhado), alvenarias de blocos, alvenaria de tijolos.
7. Acabamentos: revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), revestimentos cerâmicos,
pisos: contrapiso, pisos cimentados, pisos cerâmicos, pintura.
8. Segurança e saúde do trabalho: equipamentos de proteção individual – EPI, riscos inerentes a função.
9. Descarte de resíduos da Construção Civil.
Referências Sugeridas:
1. Manual Prático Do Mestre De Obras.
Disponível em:
https://www.escolatecnicasandrasilva.com.br/pdf/bv_mestre_de_obras_4551pt.pdf
2. Cartilha do Pedreiro.
Disponível em: https://organizacaotc.files.wordpress.com/2014/04/cartilha-do-pedreiro1.pdf
3. Catálogo de Inovação na Construção Civil.
Disponível em: https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Catalogo_de_Inovacao_na_Construcao_
Civil_2016.pdf
4. Menu - Definições de Concreto, Cimento, Controle Tecnológico e Tipos de Equipamento.
Disponível em: https://www.portaldoconcreto.com.br/inicio
5. Manual do Concreto Dosado em Central.
Disponível em: https://www.abesc.org.br/assets/files/manual-cdc.pdf
6. Menu - Sistemas Construtivos e Sustentabilidade (manuais).
Disponível em: https://abesc.org.br/
7. Tópico - Informações Técnicas (cerâmica).
Disponível em: https://abceram.org.br/
8. Manual Setorial de Desempenho. Disponível em: https://uploads-ssl.webflow.com/60c391baead50a6c7
31a3193/60d23042891046f5195cd49c_ANFACER_Manual_Setorial_de_Desempenho.pdf
9. Manuais e Guias técnicos – Impermeabilização.
Disponível em: https://ibibrasil.org.br/manuais-guias-tecnicos/
10. Cartilha Mudanças Normativas. Disponível em: https://abrafati.com.br/qualidade-o-que-fazemos/
cartilha-mudancas-normativas/
11. Norma Regulamentadora No. 18 (NR-18). Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/
pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctppnrs/norma-regulamentadora-no-18-nr-18
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos acessórios:
Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.
Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).
MATEMÁTICA
1. Conjunto de números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas,
resoluções de problemas, raiz quadrada. Frações e números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
3. Porcentagem. Propriedades e Problemas de aplicação.
4. Juros Simples e Juros Compostos.
5. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
6. Regra de três simples e composta.
7. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações de 1º grau e 2º grau. Inequações.
8. Expressões algébricas. Frações algébricas.
9. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e da área das figuras planas regulares. Cálculo
do volume de sólidos geométricos.
10. Trigonometria.
11. Resolução de situações problemas.
12. Problemas de raciocínio-lógico.
13. Tratamento da Informação.
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), com as alterações legislativas modificativas posteriores, todas disponíveis em: https://www.bauru.
sp.leg.br/documents/16/LeiOrganicaat.pdf
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://sapl.
bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=6155#https://sapl.bauru.sp.leg.br/
sapl_documentos/norma_juridica/6155_texto_integral.odt?1662414609.9
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
___________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.
paraplegia
2.
paraparesia
3.
monoplegia
4.
monoparesia
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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
- Transtorno do Espectro Autista (Lei n.º 12.764/2012);
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do
recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________
(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
Datas
10/09/2022
20/09/2022
29/09/2022
03/10/2022
13/10/2022
03 e 04/10/2022

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

06/10/2022

Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição
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Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
03/10/2022 a 04/11/2022
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
25/10/2022
Especial e Vaga de Deficiente
25/10/2022
Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
25/10/2022
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
01/11/2022
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/11/2022
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/11/2022
Previsão da Realização Prova Objetiva
08/11/2022
Previsão de Divulgação do Gabarito
15/12/2022
Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação da Prova Prática
05/01/2023
2º Edital de Convocação da Prova Prática
10/01/2023
3º Edital de Convocação da Prova Prática
15/01/2023
Previsão da Realização Prova Prática
17/01/2023
Previsão da Publicação de Critérios da Prova Prática
07/02/2023
Previsão de Classificação Final
04/03/2023
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 10 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

03/10/2022 a 13/10/2022

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 Treinamento de Integração 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.
CONFIRA OS NOVOS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
CURSO: COMO FOTOGRAFAR COM SEU CELULAR
O curso tem por objetivo ensinar os participantes a utilizar o máximo de seus celulares ao fotografar.
No curso, o aluno aprenderá sobre ângulo, abertura, velocidade, enquadramento, melhor posição para
fotografar em cada situação, profundidade na foto, entre outros aspectos.
Datas: Turma 1 - 10/10 (teórico) e 11/10 (prático) das 8h30min às 10h30min
Carga horária: 02 horas por encontro, 04 horas total.
Local: Auditório do Gabinete, Praça das Cerejeiras nº1-59, 3º andar
Vagas: 25
Público alvo: Servidores das secretarias municipais que tenham interesse
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 de: Agente de Turismo, Agente Cultural, Bibliotecário, Relações Públicas, Arquiteto,
Engenheiro, Engenheiro Civil, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do
Trabalho, Agente de Proteção Ambiental, Fiscal de Posturas Municipais, Engenheiro Ambiental,
Agrônomo pertencentes à Lei n.º 5975/2010.
Palestrantes:
Joabe Guaranha
Fotógrafo a mais de 6 anos, com exposições no projeto Painéis Urbanos em Londrina-PR, exposições
no projeto AVE em Santo Antônio de Jesus-BA. Mentor do projeto Sensibilidade com alunos em vários
estados do Brasil. Com trabalhos de fotodocumentário realizado em Israel e no Egito. Atualmente trabalha
como Diretor de Departamento de Comunicação na Prefeitura de Bauru.
Priscila Medeiros
Formada em jornalismo mas fotojornalista de formação, trabalhou no Jornal da Cidade e atualmente
trabalha como Assessora de Imprensa na Prefeitura de Bauru. Ministrou várias oficinas de introdução à
fotografia e pinhole em Bauru e região. Realizou exposições coletivas e individuais desde os anos 2000.
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CURSO: O ENSINO DA MÚSICA COMO LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Música, é uma linguagem. No currículo municipal, está situada na área de Artes, defendida como
forma de expressão do ser humano. Algumas vezes, na escola é tratada como conteúdo do senso comum,
complemento de outras áreas, e práticas musicais voltadas para eventos em datas comemorativas, por
exemplo: dia das mães, pais, festa Junina, natal, etc, ou também como atividade que condiciona a rotina,
a disciplina, sem significação e sentido para quem aprende. A música, nesse contexto é um conteúdo
secundário e não considerada como uma linguagem e expressão humanas. Diante desse fato, pontua-se
a necessidade de compreender os conteúdos de música, na concepção da Psicologia Histórico- Cultural,
presente na Proposta Pedagógica do Município de Bauru, promovendo o desenvolvimento dos estudantes
na escola, considerando a música como conteúdo historicamente acumulado pela humanidade e produzido
pela gerações antecedentes, dito de outra forma, vista como conteúdo clássico. Partindo dessa defesa, é
necessário um estudo sobre a Música, organizado e planejado pelos docentes de forma intencional, postos
na relação da tríade- forma, conteúdo e destinatário, nos eixos do currículo: Som e música, apreciação
musical e contextualização e música como linguagem.
Conteúdo: Considerações sobre a Teoria Histórico-Cultural. Música como linguagem. Eixos da área de
música: som e música; apreciação musical; música como linguagem (proposta pedagógica e infantil: http://
www.bauru.sp.gov.br/educacao). Relação teoria e prática.
Datas e horário: aos sábados das 14h às 17h - 24/09, 08/10, 22/10 e 05/11/2022
Carga Horária: 20 horas (12 horas presenciais e 8 de estudos)
Vagas: 30
Público alvo: Servidores da Educação
Local: Creche Berçário Antônio Pereira, Rua: Castro Alves, n 13-53, Vila Souto Giunta – Bauru – SP
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Palestrantes:
Deborah Miranda Alvares
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, Especialização em Educação Infantil,
Gestão Escolar e Educação em Tempo Integral. Graduação em Licenciatura Plena em Letras, Graduação em
Sociologia e Pedagogia pela UNIAN/SP. Tem 12 anos de experiências em Educação Infantil, e atualmente é
Diretora Escolar pela Rede Municipal da cidade de Bauru. Idealizadora e Coordenadora do Grupo Tríade grupo constituído por professoras de Educação Infantil da cidade de Bauru-SP. Desenvolve pesquisas com
ênfase nos seguintes temas: Teoria Histórico-Cultural Organização do Ensino dos professores da Educação
Infantil e Pedagogia Histórico-Crítica. Vinculada ao GEPHC/UNIRIO e membro do grupo de formação dos
profissionais da educação, pelo Sindicato Municipal de Bauru-SP.
Gislaine Rossler Rodrigues Gobbo
Doutorado e Mestrado em Educação Programa de pós-graduação Unesp-Marília. Especialização em
Educação Infantil e Educação em Arte (Uninter). Graduação em Letras Português Inglês e em Pedagogia
(Universidade do Sagrado Coração). Atuação como Professora do Ensino Superior: Universidade
Estadual Paulista- Faculdade de Ciências - Campus Bauru; Universidade do Sagrado Coração e Faculdade
Anhanguera. Tem 33 anos de experiências em educação Infantil no Município de Bauru. Atuando 25 anos
como professora, 8 anos como Especialista em gestão - Diretor de Escola da Prefeitura Municipal de Bauru,
(2017-2020) coordenadora da Educação Infantil - Secretaria Municipal de Educação. Desenvolve pesquisas
com ênfase nos seguintes temas: Teoria Histórico Cultural, Desenho Infantil, Linguagem Escrita, Educação
Infantil, Aprendizagem e Desenvolvimento, Gestão Escolar, Imaginação, Brincadeira de Papéis Sociais
e Formação de Professores. Atualmente é membro do GFORPE-grupo de formação dos profissionais da
educação, pelo Sindicato Municipal de Bauru.
Karina Locilha Cocato
Graduada em Pedagogia pela Universidade Sagrado Coração de Jesus-USC. É Especialista em
Neuropsicopedagogia. Atua como professora há 21 anos, deste, 10 em escola particular, creche conveniada
e rede estadual. Atualmente é Especialista em Educação – Professora de Educação Básica - Infantil na
escola de EMEI Apparecida Pereira Pezzatto. Participa do grupo de estudos e elaboração do “Currículo para
o Infantil - Bebês” do Sistema de ensino do Município de Bauru, iniciados em 2019 ainda em andamento.
É membro do “Grupo de Formação dos Profissionais da Educação do Município de Bauru” (GFORPE). É
membro do grupo de estudos BAJARD, realizado pela UNESP – Marília. É membro do grupo de estudos
CEPLLI, literatura e filosofia da linguagem, realizado pela UNESP – Marília.
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/.
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!
CONFIRA OS CURSOS E CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
Capacitação

Palestrante(s)

Como Fotografar Com Seu
Celular *PRESENCIAL

Joabe Guaranha
Priscila Medeiros
Deborah Miranda Alvares
Gislaine Rossler Rodrigues
Gobbo
Karina Locilha Cocato

O Ensino da Música Como
Linguagem na Educação Infantil
*PRESENCIAL
Soft Skills: Ser Técnico é um
Princípio, Ser Bem Relacionado é
Fundamental

Peterson de Santis Silva

Carga
Horária

Progressão por
Qualificação
Profissional
(PQP)

04h

Sim8

20h

Não

Como Crescer em Tempos Difíceis

Allan Sato
Dr. Roberto Marins de
Combate ao Câncer de Próstata
Carvalho
Dr. William Davila
Câncer de Mama: Cuidado e Proteção
Delgallo
Curso EaD: Introdução à Lei Geral de
Bruno Prado Guedes de
Proteção de Dados ao Setor Público
Azevedo e
– LGPD
Leonardo Góes de Almeida
Luciana Zombini Handa,
Programa: Educa Mente - Como lidar
Núria Priscila Valentini
com as dificuldades emocionais de
Borro e Simone Aparecida
Adolescentes?
Fechio Francisco Vieira
Workshop: “Mente Clara Como a
Antônio Puças Jr.
Água – Organização e Planejamento
e Júlio Batista
do seu dia”
Gisele Ap. Alves Corral
Minicurso EaD: Saneantes
dos Santos
Gilda Maria Scalfi
Minicurso EaD: Gestão de Resíduos
Carvalho
Minicurso EaD: “Atendimento
Simone Aparecida Fechio
Humanizado e de Qualidade:
Francisco Vieira e Núria
Desenvolvendo estratégias para
Priscila Valentini Borro
realizar um bom atendimento”.
Moretto
Palestra EaD: Arborização Urbana:
Marcela Mattos de
Lucro Ou Prejuízo? Quem dá mais?
Almeida Bessa
Palestra EaD: Primeiros Socorros Ricardo Pereira Lucas
Suporte Básico de Vida
Palestra EaD: A importância do
Samantha Pereira Lima
equilíbrio para o ambiente e a atuação
Bittencourt e Maisa
dos Zoológicos na conservação
Jampauli Bernardes
Treinamento de Fiscais de Concurso
Público - Turma II
Como planejar e gerir melhor o seu
Simone Aparecida Fechio
tempo? - Turma II
Francisco Vieira
Assédio moral e sexual nas
Núria Priscila Valentini
Organizações - Turma II
Borro
Nova Ortografia: Módulo I - Turma II Josiane Gomes de Moraes
Gabriel Bellatto F.
Prospero
Finanças Pessoais - Turma II
Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler
Relação da diabetes com o
Rita de Cássia Ortega
desenvolvimento e tratamento da
Sabage
Periodontite Apical - Turma II

Sim1

02h

Não

02h

Sim1

02h

Sim1

05h

Sim1

04h

Sim1

02h

Não

02h

Sim2

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim3

02h

Sim1

02h

Sim4

-

Não

02h

Sim1

02h

Sim1

04h

Sim1

02h

Não

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

Ynaiê Soares

02h

Sim1

Núria Priscila Valentini
Borro

02h

Sim1

Talita Salvalagio
Martignani

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

02h

Sim1

Mindfulness: Princípios Básicos e
Prática - Turma II
Compreendendo melhor o Stress:
Fatores desencadeantes e estratégias
de enfrentamento - Turma II
Diferenças entre Tristeza e Depressão
e seus reflexos no ambiente de
Trabalho - Turma II
Workshop Interferência das Emoções
nas Resoluções de Conflitos
Workshop Melhorias no Ambiente de
Trabalho
Workshop Desenvolvimento
Profissional
Workshop Autoconhecimento

02h

25

Workshop Desenvolvimento Pessoal

Tariane Franciele Bastos
Pereira
Luciene Melo
Alexandra Ruiz Scremin
Alessandra Okada
Janaina Correa
Débora Scardine da Silva
Pistori
Tamiris de Cássia Batista
Elaine Medeiros
Ana Claudia Capello
Livia Cordeiro Amorim
Bacchi
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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.
2
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 de
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na Lei
n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
3
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 de
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º
5975/2010-PCCS-ADM.
4
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 no zoológico, cujos
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
5
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 no cargo de Médico
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
6
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 de
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
7
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos
cargos pertencem na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
8
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 de:
Agente de Turismo, Agente Cultural, Bibliotecário, Relações Públicas, Arquiteto, Engenheiro, Engenheiro
Civil, Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Agente de Proteção
Ambiental, Fiscal de Posturas Municipais, Engenheiro Ambiental, Agrônomo pertencentes à Lei n.º
5975/2010-PCCS-ADM.
1

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
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Secretaria de
Agricultura e Abastecimento

Jorge Luiz Abranches
Secretário

Endereço: Av. Comendador José da Silva Martha, qd. 36, Jd. Shangrilá
Telefone: (0xx14) 9-8187-3807
E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça
Telefone: (0xx14) 3279-1218
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
TELEFONE
3235-1400
3235-1401
3235-1402
3235-1403
3235-1404
3235-1405
3235-1406
3235-1407
3279-1218

BAIRRO
BEIJA FLOR
BELA VISTA
BELA VISTA
BELA VISTA
BELA VISTA
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
GASPARINI
JARDIM REDENTOR
VILA AVIAÇÃO
VILA UNIVERSITÁRIA
VILA AVIAÇÃO
ALTOS DA CIDADE
INDEPENDENCIA
JARDIM DO CONTORNO
PRESIDENTE GEISEL
VISTA ALEGRE
OCTAVIO RASI
ALTOS DA CIDADE
FALCÃO
INDUSTRIAL
JARDIM COLINA VERDE
VILA UNIVERSITÁRIA
MARY DOTA
NOVA ESPERANÇA
JARDIM NASRALA
BELA VISTA
CARDIA
JARDIM BRASIL
MARY DOTA
JARDIM ESTORIL
PAULISTANO
CENTRO
JARDIM EUROPA
GRANJA CECÍLIA
JDIM ESTRELA D’ ALVA
REDENTOR
FLAMBOYANTS
SANTA LUZIA
ISAURA PITTA GARMS
OTAVIO RASI
POUSADA DA ESPERANÇA II
PARQUE VISTA ALEGRE
VILA SEABRA
VILA SOUTO

SETOR
RECEPÇÃO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
EXPEDIENTE
SECRETÁRIO
SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
INCRA
FEIRA LIVRE
ÁREA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ
RELAÇÃO
41 FEIRAS LIVRES
ENDEREÇO/ DIA
DOMINGO
R: Vicente San Roman - Quadra 05 e 06
R: Silva Jardim - Quadra 11
R: Afonso Simonetti - Quadra 12
R: Alto Acre - Quadra 11
R: Nicola Avalone – Quadra 11
R: Gustavo Maciel – Quadras 4 a 7
R: Ezequiel Ramos – Quadra 06
R: Marcondes Salgado – Quadra 05
R: Julio Prestes – Quadra 02
R: dos Gráficos – Quadra 03
Praça Alcides Pasquareli – S/N
Avenida Getúlio Vargas – Quadra 17
SEGUNDA- FEIRA
R: Henrique Savi Quadra 15- Bauru Shopping
Av. Dr Mário Oliveira Mattosinhos -S/N
TERÇA- FEIRA
R: Manoel Bento Cruz – Quadra 02
R: Cuba – Quadras 10 e 11
Avenida Jorge Zaiden – Quadra 12
R: Justino R. Leonardo – Quadra 01
Alameda dos Gerânios – Quadras 4 e 5
R: Joaquim Marques de Figueiredo- Quadra 12
QUARTA- FEIRA
R: Floriano Peixoto – Quadras 09 e 10
R: Campos Salles- Quadra 10
Praça Antonio Pedroso – S/N
R: Lazara Leoni Santana – S/N
Parque Vitória Regia – S/N
Sede Regional - S/N
R: Manoel F. Inojosa – Quadra 05 e 06
Pça José dos Santos- Rua Annis Dabus / Antonio Alves S/N
QUINTA- FEIRA
R: Silva Jardim - Quadra 14 a 16
R: Ezequiel Ramos – Quadra 12 e 13
Travessa Nereid Arruda dos Santos - Quadra 01
R: Marcos de Paula Rafael – Quadra 19
Praça Nabith Gebara - S/N (FUAS)
R: Minas Gerais – Quadra 13
SEXTA FEIRA
R: Virgílio Malta- Quadra 14 e 15
R: Clovis Barreto Melchert – Quadra 06
R: Frederico da Silva – Quadra 01
R: Benedita Cardoso Madureira- Quadra 07
R: Santa Paula – Quadra 03 e 04
R: Victor Curvello de Avilla Santos – Quadra 02
R: Bauru- Quadra 07
SABADO
Av. Rizik Eid Gebara Quadra 6
Praça Aristides R. de Morais- Quadra 01
R: Pedro de Castro Pereira- Quadra 07
Alameda das Glicínias- Quadra 01
R: Marcilio Dias – Quadra 05
R: Carlos de Campos – Quadra 10 a 14

HORÁRIO
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:30
06:00 as 12:00
06:00 as 12:00
06:30 às 12:00
16:00 as 20:00
17:00 as 21:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
15:00 as 21:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 às 11:00
06:30 às 11:00
06:30 às 11:00
16:00 às 20:00
16:00 as 21:00
16:00 as 21:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:00 as 11:00
14:00 as 20:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
16:00 as 20:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:30 as 11:00
06:00 as 11:00
06:30 as 11:00

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

Tatiana Pereira dos Santos
Secretária

PORTARIA N.º 127/22
A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Designar membros da Secretaria Municipal de Cultura para compor a Comissão Avaliadora do Edital de
Oficinas, Palestras e Espetáculos para Comic Fan Fest 2022, referente ao processo 79.021/2022. Membros
representantes da Comissão:
Ângela Scarabelo de Araujo – Matrícula: 33.205
Fabiana Ferreira Rocha – Matrícula: 34.112
Luiz Ben Hassanal Machado da Silva – Matrícula: 35.710
Luiz Henrique Carneiro – Matrícula: 29.547
Nilson Batista Júnior – Matrícula: 27.559
Registra-se e cumpra-se.
Bauru, 20 de setembro de 2022.
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria da Educação

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária
EDITAL
CONCURSO DE REMOÇÃO 2022
(ANO LETIVO 2023)

A Secretaria Municipal da Educação torna público, conforme prescreve o capítulo VI do Estatuto do
Magistério Municipal, Lei Municipal 6.217, de 28 de maio de 2012, os seguintes concursos para os
integrantes do Quadro do Magistério Municipal:
- Concurso de Remoção para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação – Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Ensino – Fundamental;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica
– Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica
– Fundamental (1º ao 5º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica
– Fundamental (6º ao 9º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica
– Jovens e Adultos;
-Concurso de Remoção para Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica
– Especial;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental
(1º ao 5º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental
(6º ao 9º ano);
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos;
- Concurso de Remoção para Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Especial.
1. DA REMOÇÃO
1.1 A remoção dos integrantes do Quadro do Magistério Municipal processar-se-á por permuta e por
classificação por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence.
1.2 A remoção por permuta para os integrantes do quadro do magistério lotados nos Departamentos
de Educação Infantil e de Ensino Fundamental será realizada na sede da Secretaria Municipal da
Educação no dia 25/10/2022, das 8h às 18h. Os dois candidatos que permutarão deverão comparecer
simultaneamente ao local indicado. Não haverá necessidade de inscrição prévia, porém, sugerimos
aos interessados que realizem agendamento para o atendimento, junto ao respectivo Departamento
de lotação, por telefone ou e-mail.
1.3 O requerimento (ANEXO I), encaminhado à Senhora Secretária da Educação, deverá ser preenchido no
ato da permuta, com o comparecimento dos interessados.
1.4 A remoção por permuta poderá ser realizada entre ocupantes do mesmo cargo, de uma unidade
escolar para outra, mantendo-se o período de trabalho, a saber:
1.4.1 Especialistas em Gestão Escolar- Diretores de Escola de Educação – Infantil;
1.4.2 Especialistas em Gestão Escolar- Diretores de Escola de Ensino – Fundamental;
1.4.3 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Infantil;
1.4.4 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (1º ao
5º ano);
1.4.5 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (6º ao
9º ano);
1.4.6 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.4.7 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Especial;
1.4.8 Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Infantil;
1.4.9 Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º ano);
1.4.10 Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano);
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1.4.11 Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.4.12 Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Especial.
1.5 A remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence poderá ser realizada
pelos ocupantes dos seguintes cargos:
1.5.1 Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil;
1.5.2 Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Ensino Fundamental;
1.5.3 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Infantil;
1.5.4 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (1º ao
5º ano);
1.5.5 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental (6º ao
9º ano);
1.5.6 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.5.7 Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Especial;
1.5.8 Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil;
1.5.9 Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º ano);
1.5.10 Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano);
1.5.11 Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos;
1.5.12 Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Especial.
1.6 A Remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertencem os servidores lotados
nos Departamentos de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, obedecerá ao cronograma
próprio, anexo a este edital.
2
DA INSCRIÇÃO
2.1.
As inscrições para remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence,
ocorrerão nos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2022, das 8h às 18h, nas dependências da Secretaria
Municipal da Educação, à Alameda Dama da Noite, nº 3-14 – Parque Vista Alegre, quando os interessados
darão ciência ao seu tempo de efetivo exercício e entregarão seus títulos.
2.2.
Para inscrever-se o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
2.2.1.
Atestado de tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence com a data limite de 31 de
julho de 2022 (o documento será solicitado pela direção da Unidade Escolar na qual o servidor
está lotado atualmente e estará disponível no local da inscrição);
2.2.2.
O candidato deverá realizar a conferência de seu tempo de serviço antes de proceder com sua
entrega;
2.2.3.
Cópias simples dos Diplomas e Certificados, devidamente assinados, com data de realização
dentro do período determinado pelo edital (Tabela/Item 4.1.2);
2.2.3.1.
A chefia imediata do candidato, mediante conferência com os originais, deverá declarar
autenticidade das cópias dos Diplomas e Certificados (registrando a expressão “confere com
o original”, carimbo de identificação da chefia, assinatura e data na frente e no verso, inclusive
indicando/carimbando “em branco” quando for o caso);
2.2.3.2.
O candidato deverá registrar, com caneta, de forma legível, em cada uma das cópias dos
Diplomas e Certificados o código de identificação (Tabela/Item 4.1.2) referente à categoria/
atividade/formação para qual equivale o título;
2.2.3.3.
Os Diplomas e Certificados que forem entregues em desacordo com o determinado nos itens
anteriores (2.2.2; 2.2.2.1 e 2.2.2.2), bem como aqueles classificados pelo candidato em categorias
que não correspondem ao título entregue, não serão analisados, sendo, consequentemente
descartados no cômputo da pontuação.
2.2.3.4.
Após entrega da documentação, na efetivação da inscrição, não será permitido ao candidato o
acréscimo de novos títulos;
2.3.
O tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence, expedido pela Secretaria Municipal da
Administração, deverá ser solicitado em ofício único de cada Unidade Escolar a ser protocolado
até o dia 19 de setembro de 2022, nos respectivos Departamentos da Secretaria Municipal da
Educação.
3.
DAS VAGAS E CLASSIFICAÇÃO
3.1. A classificação dos candidatos será publicada no dia 15/10/2022, no Diário Oficial de Bauru.
3.1.1. Caberá aos candidatos, pedido de recurso, quando entenderem necessário, por meio de formulário
de solicitação geral endereçado à Secretária Municipal da Educação, a qual remeterá a solicitação à
Comissão de Remoção. O documento deverá ser protocolado na sede da Secretaria Municipal da Educação,
pessoalmente, até às 18h do dia 21/10/2022.
3.1.2. Nas situações em que o candidato possui dois vínculos de trabalho junto a Prefeitura Municipal de
Bauru e tenha feito inscrição em ambas, em caso de recurso, a comissão poderá revisar os títulos constantes
nas duas matrículas.
3.2. A nova classificação será publicada no dia 27/10/2022, também no Diário Oficial de Bauru, não
cabendo recurso;
3.3. As vagas iniciais/livres acrescidas do horário de realização da reunião de Atividade de Trabalho
Pedagógico Coletivo de cada Unidade Escolar, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru obedecendo-se
o seguinte cronograma:
DEF / Ensino Fundamental (Vagas para Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica Fundamental (1º ao 9º ano) e Especialista em Gestão Escolar –
27/10/2022
Diretor de Escola – Fundamental.).
DEI / Educação Infantil (Vagas para Especialista em Gestão Escolar – Diretor de
27/10/2022
Escola – Educação Infantil)
DEF / Educação Especial (Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto
de Educação Básica – Especial e Especialista em Educação - Professor de Educação
24/11/2022
Básica – Especial)
DEF / Ensino Fundamental (Vagas para Especialista em Educação Adjunto –
03/12/2022
Professor Substituto de Educação Básica Fundamental (1º ao 5º ano)).
DEI / Educação Infantil (Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
12/11/2022
- Infantil)
DEF / Educação de Jovens e Adultos (Especialista em Educação Adjunto - Professor
Substituto de Educação Básica – Jovens e Adultos e Especialista em Educação 10/12/2022
Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos).
DEI / Educação Infantil – (Vagas para Especialista em Educação Adjunto –
26/11/2022
Professor Substituto de Educação Básica Infantil).
DEF / Ensino Fundamental (Vagas para Especialista em Educação Adjunto –
13/12/2022
Professor Substituto de Educação Básica Fundamental (6º ao 9º ano)).
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4.
DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. Para efeito de classificação serão atribuídos pontos ao tempo de efetivo exercício do candidato, no
cargo ao qual pertence e aos títulos na área da educação, desde que relacionados ao currículo escolar
do município,emitidos pela Secretaria Municipal da Educação ou reconhecidos pelo MEC, na seguinte
proporção:
4.1.1.
Tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence, expedido pelo Departamento de
Administração de Pessoal, contado até a data limite de 31 de julho de 2022 = 0,1 (um décimo
por mês).
4.1.2.
Tabela de pontuação de títulos:
FORMAÇÃO
Código de
Título/curso
Identificação
F-01
Pós-doutorado em educação ou em área afim

Pontos
10,0

F-02

Pós-graduação (stricto sensu) - Doutorado em educação ou em área afim

8,0

F-03

Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim
Pós-graduação (lato sensu) – Especialização em Educação ou em área afim,
ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com
duração mínima de 360 horas, limitado a 2 cursos.
Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos.
Curso de extensão/aperfeiçoamento na área da educação, feito nos últimos
03 (três) anos, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC
ou Secretaria Municipal da Educação de Bauru, com duração mínima de 180
horas, limitado a 2 cursos, até a data limite de 31/07/2022.
Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos,
com duração mínima de 80 horas, ministrado por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação
de Bauru, limitado a 2 cursos, até a data limite de 31/07/2022.
Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos,
com duração mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação
de Bauru, limitado a 4 cursos, até a data limite de 31/07/2022.
Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos,
com duração mínima de 15 horas, ministrado por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação
de Bauru, limitado a 6 cursos, até a data limite de 31/07/2022.
Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos,
com duração mínima de 03 (três) horas, ministrado por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação
de Bauru, limitado a 8 cursos, até a data limite de 31/07/2022.
Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos,
com duração mínima de 1 (uma) hora, ministrado por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação
de Bauru, limitado a 8 cursos, até a data limite de 31/07/2022.

6,0

F-04
F-05
F-06

F-07

F-08

F-09

F-10

F-11

3,0
3,0
1,5

1,4

0,8

0,4

0,2

0,1

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, ATÉ A DATA LIMITE
DE 31/07/2022.
Código de
Atividade
Pontos
Identificação
Cursos ministrados na área da educação, desde que relacionados às áreas
1,0 por
A-01
constantes do currículo escolar do município, limitado a 6 atividades.
atividade
A-02

A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

A-08

Participação em programa ou projetos na área da educação, desde que
relacionados às áreas constantes do currículo escolar do município,
1,0 por
aprovados e/ou apoiados pela Secretaria Municipal da Educação de Bauru, atividade
limitado a 2 atividades.
Preleção de palestras e conferências na área da educação, desde que
0,5 por
relacionados às áreas constantes do currículo escolar do município, em
atividade
eventos na área da educação locais, limitado a 6 atividades.
Preleção de palestras e conferências na área da educação,desde que
0,7 por
relacionados às áreas constantes do currículo escolar do município, em
atividade
eventos na área da educação regional ou nacional limitado a 6 atividades.
Eventos científicos na área da educação, desde que relacionados às áreas
0,7 por
constantes do currículo escolar do município, em nível nacional ou
evento
internacional com apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades.
Eventos científicos na área da educação, desde que relacionados às áreas
0,5 por
constantes do currículo escolar do município, em nível regional ou local
evento
com apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades.
Eventos científicos na área da educação, desde que relacionados às áreas
0,4 por
constantes do currículo escolar do município, em nível nacional ou
evento
internacional sem apresentação de trabalho, limitado a 6 atividades.
Eventos científicos na área da educação, desde que relacionados às áreas
constantes do currículo escolar do município, em nível regional ou local,
sem apresentação de trabalho limitado a 6 atividades.

0,2 por
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, ATÉ A DATA
LIMITE DE 31/07/2022.
Código de
Atividade
Pontos
Identificação
2,5 por
P-01
Livros na área da educação, limitado a 2 publicações.
publicação
1,5 por
P-02
Capítulos de livro na área da educação, limitado a 3 publicações.
publicação
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Organização de livro na área da educação publicado por editora com
1.5 por
corpo editorial, limitado a 2 publicações.
publicação
Artigos completos na área da educação publicados em periódicos
1,0 por
P-04
limitados a 3 publicações.
publicação
Trabalho Completo na área da educação publicado em anais de eventos
1,0 por
P-05
científicos, limitado a 6 publicações.
publicação
Resumo na área da educação publicado em anais de eventos científicos,
0,5 por
P-06
limitado a 6 publicações.
publicação
Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática na área da educação,
0,1 por
P-07
limitado a 5 publicações.
publicação
5.
DA ESCOLHA
5.1.
A escolha das vagas obedecerá a ordem de classificação e será realizada conforme cronograma
de remoção (ANEXO II e ANEXO III).
5.2.
No momento da chamada para escolha de vaga, respeitando a classificação tornada pública no
Diário Oficial de Bauru, o candidato ou seu representante legal (nos termos do item 6.4 deste
edital), que não estiver presente perderá imediatamente sua colocação.
5.3.
Caso o candidato ou seu representante legal (nos termos do item 6.4 deste edital) chegue após
ter sido chamado para a escolha, este poderá participar, porém sendo remanejado para a última
posição na classificação da categoria a qual faz parte.
6.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O concurso de remoção antecederá sempre o de ingresso, para tanto, os integrantes do magistério
municipal admitidos ou promovidos após o último concurso de remoção, realizado em 2021, serão inscritos
automaticamente. Nesse caso será considerada a classificação final do respectivo concurso.
6.2. Tendo em vista o disposto no Art. 23 da Lei Municipal nº 6.217/2012, os Especialistas em Educação
Adjuntos – Professores Substitutos de Educação Básica Infantil, Fundamental (1º ao 9º ano), Especial e
Jovens e Adultos possuirão lotação específica em uma unidade escolar, porém quando não houver classe/
aula para substituição estes ficarão à disposição da Secretaria Municipal da Educação.
6.3. O tempo de carência entre uma permuta e outra será de 03 (três) anos, conforme o Estatuto do
Magistério Municipal, Lei Municipal nº 6.217/2012, Artigo 27, §1º.
6.4. A inscrição e escolha para remoção por títulos e tempo de efetivo exercício no cargo ao qual pertence
poderá ser feita por procuração com firma reconhecida, (que será retida para arquivamento) desde que o
procurador não seja Servidor Público Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.781/1994, Art. 15, inciso
XVI.
6.5. A vaga será considerada escolhida pela aposição da assinatura do candidato ou de seu procurador em
documento próprio, sendo-lhe vedada a desistência após o ato da assinatura.
6.6. Em caso de empate serão usados os seguintes critérios para o desempate:
6.6.1.
Maior idade;
6.6.2.
Maior titulação;
6.6.3.
Melhor classificação no concurso para o cargo.
6.7. Os professores que tiveram suas classes suprimidas durante os anos de 2022 ou por ocasião da
organização da demanda para o ano de 2023, terão prioridade na escolha, isto é, as vagas existentes no
Sistema Municipal de Ensino serão oferecidas primeiro a eles, seguindo classificação por tempo de efetivo
exercício no cargo ao qual pertence e títulos. (Lei Municipal nº 6.217/2012, Art.28, Capítulo VII).
6.8. Aos Especialistas em Educação – Professores de Educação Básica – Fundamental (6º ao 9º ano), das
diversas áreas do Currículo, só será permitida remoção, quando houver bloco mínimo de 12 aulas livres na
Unidade Escolar pretendida, o que equivalerá a 50% da carga horária do docente, com exceção daqueles que
tenham acessado após o último concurso de remoção realizado em 2021, na chamada remoção automática.
6.9. No caso de remoção ou escolha de sede após acesso, nos moldes descritos no item anterior, o
professor escolherá sua sede, assumindo a carga horária de trabalho ali disponível, e deverá retornar para
complementar sua jornada em momento oportuno, conforme cronograma de atribuição de aulas estabelecido
pela Secretaria Municipal da Educação.
6.10. Os horários e datas determinados neste edital deverão ser respeitados. O não cumprimento acarretará
na perda de direito em participação no Concurso de Remoção.
6.11. Todas as ocorrências, durante as sessões de escolha de vagas, deverão ser devidamente registradas
em atas específicas para tal finalidade, as quais conterão os nomes dos responsáveis pela condução dos
trabalhos.
6.12. Casos duvidosos ou omissos a este edital serão analisados e julgados pela Comissão de Remoção do
referido concurso, conforme PORTARIA SE nº 1.143/2022 (publicada no Diário Oficial de 25/08/2022).
Bauru, 17 de setembro de 2022.
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária Municipal da Educação
P-03

ANEXO I
REQUERIMENTO DE PERMUTA
Senhora Secretária Municipal da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Nós, subscritos(as) abaixo, (Cargo) ________________________________________________________
______________
(Nome)___________________________________________________________________________
Matrícula: ___________
RG:__________________________ lotado(a) na Unidade Escolar: ______________________________
_______________ e
(Nome)___________________________________________________________________________
Matrícula: ___________
RG:__________________________ lotado(a) na Unidade Escolar: ______________________________
_________________
Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para que seja realizada permuta dos locais de trabalho entre as
partes interessadas, indicadas acima, conforme Art. 27, §1º, da Lei 6.217, de 28/05/2012.
Nestes Termos
P. Deferimento
Bauru, ________ de ______________de 2022.
_________________________________________
(assinatura)
__________________________________________
(assinatura)
Despacho da Secretária:
__________________________
Assinatura/Carimbo/Data
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LOC HOR
AL
A

DATA

ANEXO II
CRONOGRAMA DE REMOÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 2022
Até 19/09

03,04 e 05/10

15/10

17 a 21/10

25/10

27/10

10/11

12/11

17/11

18/11

26/11

28/11

Das 8h
às 18h

Das 8h
às 18h

---------------------

Das 8h
às 18h

Das 8h
às 18h

---------------------

Às 17h30m

---------------------

Às 17h30m

Às 17h30m

---------------------

Às 17h30m

S.M.E.

S.M.E.

D.O.B.

Expediente
S.M.E.

S.M.E.

D.O.B.

EMEII Garibaldo

D.O.B.

EMEII
Garibaldo

EMEII
Garibaldo

D.O.B.

EMEII Garibaldo

Publicação das
vagas livres e em
substituição
para:
Especialista em
Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação Básica
- Infantil.

Remoção de
Especialista em
Educação Adjunto Professor
Substituto de
Educação Básica Infantil.
 Inscritos
voluntariamente
(tempo e títulos).
 Para os docentes
ingressantes,
admitidos em
concurso público e
empossados após
processo de remoção
de 2021. Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo concurso
de ingresso.

EVENTO

Nova
Classificação
dos inscritos
Remoção de
Inscrição para
para o
Especialista em
Concurso de
Permuta de concurso de
Gestão Escolar Remoção por
Especialista remoção por Diretor de Escola
títulos e tempo
1ª
em Gestão
tempo de
Pedido de
de Educação
de serviço, de classificação
Escolar –
serviço e
tempo de
Infantil.
Esp. em Gestão dos inscritos
serviço em
Diretor de
títulos com
 Inscritos
Escolar-Diretor
para o
ofício único da
Escola –
publicação no voluntariamente
de Escola de Ed. Concurso de Prazo para
Unidade
Educação
D.O.B.
(tempo e títulos).
Infantil; Esp. em Remoção por recurso de
Escolar a ser
Infantil e
 Para os gestores
Educação
tempo de classificação.
protocolado no
Especialista
aprovados em
Publicação
Adjunto - Prof.
serviço e
Departamento
em Educação – das vagas
concurso de acesso
Subst. de Ed.
títulos com
de Educação
Professor de livres para: e empossados em
Básica Infantil; publicação no
Infantil.
Educação
Especialista
2022. Inscrição
Esp. em
D.O.B.
Básica –
em Gestão
automática, por
Educação- Prof.
Infantil.
Escolar –
classificação no
de Ed. Básica
Diretor de respectivo concurso
Infantil.
Escola –
de acesso.
Educação
Infantil
Secretaria Municipal da Educação – Alameda Dama da Noite, 3-14 – Pq. Vista Alegre.
EMEII Garibaldo - Praça dos Viajantes, 2-35 - Jd. Santana.

Publicação
das vagas
livres para:
Especialista
em Educação
– Professor
de Educação
Básica Infantil

Remoção
(automática) de
Especialista em
Educação –
Professor de
Educação Básica
Remoção de
– Infantil.
Especialista em
 Para os
Educação –
docentes
Professor de
aprovados em
Educação
concurso de
Básica –
acesso e
Infantil.
empossados após
 Inscritos
processo de
voluntariamente
remoção de 2021.
(tempo e títulos).
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
acesso.

DATA

03, 04 e
05/10

15/10

17 a 21/10

25/10

27/10

HORA

Das 8h
às 18h

Das 8h
às 18h

---------------------

Das 8h
às 18h

Das 8h
às 18h

---------------------

Às 18h

S.M.E.

S.M.E.

D.O.B.

Expediente
S.M.E.

S.M.E.

D.O.B.

S.M.E.

EVENTO

Até 19/09

LOCAL

ANEXO III
CRONOGRAMA DE REMOÇÃO – DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2022

Pedido de
tempo de
serviço em
ofício único da
Unidade
Escolar a ser
protocolado no
Departamento
de Ensino
Fundamental.

Inscrição
para
Concurso de
Remoção por
títulos e
tempo de
serviço, de
Esp. em
Gestão
EscolarDiretor de
Escola
Fund.; Esp.
em Educação
Adjunto Prof. Subst.
de Ed. Básica
- Fund. 1º ao
9º ano,
Especial e
Jovens e
Adultos;
Especialista
em Educação
- Prof. de Ed.
Básica Fund. 1º ao
9º ano,
Especial e
Jovens e
Adultos.

04/11

Nova
Remoção de
Classificação
dos inscritos
Especialista em
para o concurso Gestão Escolar de remoção por Diretor de Escola
tempo de
de Ensino
Permuta de serviço e títulos Fundamental.
Especialista com publicação
 Inscritos
1ª
em Gestão
no D.O.B.
voluntariamente
classificação
dos inscritos
Escolar (tempo e títulos).
para o
Diretor de Publicação das
 Para os
concurso de
Prazo para Escola; Esp. vagas livres
gestores
remoção por
recurso de em Ed. Prof.
para:
aprovados em
tempo de
classificação. de Ed. Básica - Especialista
concurso de
serviço e
- Fund. (1º
em Gestão
acesso e
títulos com
ao 9º ano),
Escolar –
empossados após
publicação no
Especial e
processo de
Diretor de
D.O.B.
Jovens e
remoção de 2021.
Escola –
Adultos.
Inscrição
Fundamental.
- Especialista automática, por
em Educação – classificação no
respectivo
Prof. de Ed.
concurso de
Básica acesso.
Fundamental
1º ao 9º.

07/11

Às 18h

09/11

24/11

Às 18h

---------------------

D.O.B.

EMEF Cônego EMEF Cônego
Aníbal Difrância Aníbal Difrância

Remoção de
Especialista em
Educação Professor de
Educação Básica
– Fund. (1º ao 5º
ano).
 Inscritos
voluntariamente
(tempo e títulos).
 Para os
docentes
aprovados em
concurso de
acesso e
empossados após
processo de
remoção de 2021.
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
acesso.

Secretaria Municipal da Educação – Alameda Dama da Noite, 3-14 – Pq. Vista Alegre.
EMEF Cônego Aníbal Difrância – Rua Manoel Figueiredo, 1-20 – Pq. São Geraldo.
CEJA Sede Administrativa – Rua Paraguai – 1-56 – Jd. Eugênia.

Remoção de
Especialista em
Educação
Professor de
Educação Básica
- Fundamental
(6º ao 9º ano).
 Inscritos
voluntariamente
(tempo e títulos).
 Para os
docentes
aprovados em
concurso de
acesso e
empossados após
processo de
remoção de 2021.
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
acesso.

Publicação
das vagas
para:
- Especialista
em Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação
Básica –
Especial
e
Especialista
em Educação
- Professor
de Educação
Básica –
Especial

03/12

08/12

10/12

------------

Às 18h

---------------------

D.O.B.

EMEF Cônego
Aníbal Difrância

Publicação
das vagas
para:
Especialista
em Educação
Adjunto Professor
Substituto
de Educação
Básica –
Fund. (1º ao
5º ano).

Remoção de
Especialista em
Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação Básica
– Especial.
 Inscritos por
tempo e títulos.
Especialista em
Ed.– Prof. de
Educação Básica
–Especial.
 Inscritos
voluntariamente
(tempo e títulos).
 Para os
docentes
ingressantes,
admitidos em
concurso público
ou aprovados em
concurso de
acesso,
empossados após
processo de
remoção de 2021.
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
ingresso ou
acesso.

D.O.B.

Publicação
das vagas
para:
- Especialista
em Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação
Básica –
Jovens e
Adultos.
e
Especialista
em Educação
- Professor
de Educação
Básica –
Jovens e
Adultos.

12/12

13/12

Às 18h

---------------------

EMEF Cônego
Aníbal Difrância

Remoção de
Especialista em
Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação Básica
– Fund. (1º ao 5º
ano).
 Inscritos
voluntariamente
(tempo e títulos).
 Para os
docentes
ingressantes,
admitidos em
concurso público
e empossados
após processo de
remoção de 2021.
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
ingresso.

D.O.B.

13/12

14/12

Turma 1:
às 18h

Turma 1:
às 18h

Turmas 2:
às 18h30

Turmas 2:
às 18h30

EMEF
Cônego
Aníbal
Difrância

EMEF
Cônego
Aníbal
Difrância

Remoção e/ou
definição de
sede para
lotação dos
Esp. em
Educação
Publicação das
Adjunto –
aulas
remanescentes:
Prof.
- Especialista em Substituto de
Educação
Ed. Básica
Fundamental
Adjunto (6º ao 9º ano).
Professor
Substituto de
Educação Básica Turma 1:
Língua
– Fund. (6º ao 9º
ano).
Portuguesa e
Inglês.
Turma 2:
Arte.

Remoção e/ou
definição de
sede para
lotação dos
Esp. em
Educação
Adjunto –
Prof.
Substituto de
Ed. Básica
Fundamental
(6º ao 9º ano).
Turma 1:
História,
Geografia,
Matemática e
Ciências.
Turma 2:
Educação
Física.

14/12

Às 17h30

CEJA Sede
Administrativa
Remoção de
Especialista em
Educação
Adjunto Professor
Substituto de
Educação Básica
– Jovens e
Adultos.
e
Especialista em
Educação Professor de
Educação Básica
– Jovens e
Adultos.
 Para os
docentes
ingressantes,
admitidos em
concurso público
ou aprovados em
concurso de
acesso,
empossados após
processo de
remoção de 2021.
Inscrição
automática, por
classificação no
respectivo
concurso de
ingresso ou
acesso.
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ATOS DECISÓRIOS 2022

2684/2022

A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:
LETICIA NAYARA SUAVI, RG: 42.080.184-4, Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto
de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º Anos), da EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Ed. Infantil, na EMEII Professora
Mônica Cristina Carvalho, na cidade de Bauru. Ato decisório nº 416/2022. Acumulação legal.

2684/2022
2684/2022
152728/2021
175927/2021

SARA HOFFMANN DA ROSA DE LIMA, RG 64.113.486-1/SP - Especialista em Educação/Adjunto
– Professor Subst. de Educação Básica – Fundamental 6º ao 9º - Língua Portuguesa, da EMEF Cônego
Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Especialista em Educação/Adjunto – Professor
Subst. de Educação Básica – Infantil na EMEII Profª Maria de Lourdes Martins Segalla da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato decisório nº 417/2022. Acumulação legal.

106553/2021

Secretaria de
Economia e Finanças

59264/2017
59264/2017

Everton de Araujo Basílio
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

60053/2017
60053/2017
52166/2022

NOTIFICAÇÃO 32/2022

45892/2020

Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o
recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados.
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022

CARTÃO FNDE- PNAE - CRECHE
CARTÃO FNDE- PNAE – EJA
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
Programa Informatiz. Un. Básicas de Saúde
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB)
PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

128.614,00
14.906,88
972.715,29
33.150,00
231.537,50
122.324,65
19.085,30
19.085,30

09/09/2022

PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

R$

19.085,30

09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
13/09/2022

FPM
FUNDEB
ISS SIMPLES
ITR
IPI
FUNDEB

R$ 4.172.086,86
R$
561.524,82
R$
138.473,57
R$
15.471,63
R$
67.636,09
R$ 1.757.411,22

FORNECEDOR

DOCUMENTO

VALOR

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

660

R$

18.181,70

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

694

R$

13.834,57

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

787

R$

319,83

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

809

R$

94,67

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

830

R$

319,83

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI

831

R$

94,67

196040/2021 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI
BANDOLIN
FORNECIMENTO
DE
131083/2019
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN
FORNECIMENTO
DE
131083/2019
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN
FORNECIMENTO
DE
131083/2019
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN
FORNECIMENTO
DE
131083/2019
REFEIÇÕES LTDA
BANDOLIN
FORNECIMENTO
DE
131083/2019
REFEIÇÕES LTDA
BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA
2684/2022
LTDA
BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA
2684/2022
LTDA
BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA
2684/2022
LTDA
BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA
2684/2022
LTDA

891

R$

15.456,75

6312

R$

936,00

6314

R$

117,00

6317

R$

865,80

6318

R$

17.111,30

6319

R$

2.433,60

10033

R$

23.975,00

10034

R$

32.440,00

10059

R$

64.880,00

10060

R$

32.440,00

BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA
LTDA
CIAPETRO
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
CIAPETRO
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME
DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO
EIRELI ME
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
DE BAURU
GENTE SEGURADORA S/A

9552

R$

68.990,00

199487

R$

17.455,00

200004

R$

33.650,00

8176

R$

36.300,00

4479

R$

7.840,00

11028

R$

95.813,29

11029

R$

33.956,46

11033

R$

6.092,33

11035

R$

2.842,00

11036

R$

16.777,97

11037

R$

29.416,72

11038

R$

52.525,00

917417774

R$

2.266,66

70596/2021 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

2314

R$

122.181,00

81596/2021 GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

2322

R$

32.825,46

38119/2022 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP
NUTRICIONALE
COMÉRCIO
ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE
COMÉRCIO
148620/2021
ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE
COMÉRCIO
152728/2021
ALIMENTOS LTDA
43038/2022 RENATO GOMES MORESNO ME

15443

R$

50.964,50

524539

R$

24.227,28

524540

R$

1.639,80

524541

R$

6.132,72

10439

R$

12.101,36

10440

R$

5.083,76

125163

R$

32.420,00

125165

R$

97.260,00

125203

R$

64.840,00

1190

R$

20.013,00

519893

R$

1.002,63

ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
519927
VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA
29291/2015
5047
ELETRÔNICA LTDA ME
EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

R$

36.673,76

R$

22.000,10

152728/2021

DE
DE
DE

139529/2021 RENATO GOMES MORESNO ME
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
2684/2022
DE PETRÓLEO LTDA
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
2684/2022
DE PETRÓLEO LTDA
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
2684/2022
DE PETRÓLEO LTDA
TRIGO MAIS DE SÃO JOSÉ ALIMENTOS
158857/2021
LTDA
59111/2017 ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
59111/2017

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA
PROCESSO

97363/2021

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022

Secretaria do Meio Ambiente

Levi Momesso
Secretário

Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br
ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, procure o Poupa Tempo com
comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário
Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão,
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01).
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).
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*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), Pausanto (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
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
AUTO DE INFRAÇÃO
O munícipe abaixo relacionado infringiu o disposto na Lei 4368/99 que disciplina a arborização urbana
e as áreas verdes do perímetro urbano do Município de Bauru. Portanto lavramos o presente Auto de
Infração.
Observação: O prazo para apresentação do recurso é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o processo será
encaminhado à Dívida Ativa.
INTERESSADO (A)
PROCESSO
AUTO DE INFRAÇÃO
0030-B
Devido a execução de PODA DRÁSTICA em 01 (uma)
espécie arbórea denominada Chapéu-de-sol, no imóvel
VILZA VISSOTTO CRUZ
63258/2022
localizado à:
Rua Alfredo Ruiz, nº 11-26, PMB: 2/0090/016 – Vila
Mesquita
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Processo: 61880/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 226-B
Interessado: João Gorla
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AUTO DE INFRAÇÃO – ADVERTÊNCIA - 27051605/2022 – PROCESSO 30418/2021
Depois de esgotadas todas as medidas administrativas conforme constam no processo 30418/2021 e tendo
em vista que a empresa não atendeu o solicitado, não apresentou comprovante de origem do material
lenhoso, infringindo assim o disposto na Lei Federal 9605/1998, artigo 46: “Receber ou adquirir, para
fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem
vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munirse da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento”, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes.
Portanto, fica lavrado o Auto de Infração impondo-lhe a penalidade de ADVERTÊNCIA. No caso de nova
ocorrência a mesma estará sujeita as penalidades pecuniárias previstas em lei.
AUTOS DE INFRAÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A empresa relacionada abaixo infringiu o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - “Construir,
reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos,
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.539,04 (dois mil quinhentos
e trinta e nove reais e quatro centavos).
Observação: O prazo para apresentação do recurso é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o processo será
encaminhado à Dívida Ativa.
AUTO DE
INTERESSADO/EMPRESA
PROCESSO
MULTA
INFRAÇÃO
RICARDO CHIOCA DE MORAES

39316/2020

04071351/22

R$ 2.539,04

Secretaria de Planejamento

Nilson Ghirardello
Secretário

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, §1o
da Lei 6626 de 18 de fevereiro de 2015 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público:
A VILLANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e MORENA PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA, convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos Municipais
de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais para participarem
da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do LOTEAMENTO VILA MORENA,
localizado na Rua dos Pedreiros, quarteirão 1 ao 3.
A audiência ocorrerá no dia 06 de outubro de 2022, a partir das 18 horas, por meio do Youtube,
por meio do link: https://youtu.be/28_NRF1vPIQ
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para
sugestões públicas por meio do e-mail parcelamentosolo@bauru.sp.gov.br e consultas no site https://bit.
ly/3DovFWl até o dia 13 de outubro de 2022.
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público:
A DINÂMICA DE BAURU, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em
consonância com as atribuições que lhes confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do
Município de Bauru, convida a comunidade em geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do
Conselho do Município de Bauru e demais autoridades municipais para participarem da Audiência Pública
sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do EDIFÍCIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
VERTICAL E COMERCIAL, denominado PAINEIRAS localizado à Rua das Festas, esquina com a Rua
Severino Lins – Vila Aviação, Bauru/SP, empreendimento composto por 01 (uma) torre, com térreo mais 17
(dezessete) pavimentos, totalizando 128 (cento e vinte e oito) apartamentos.
A audiência ocorrerá no dia 26 de setembro de 2022, a partir das 18 horas, por meio do YouTube, através
do link: https://youtu.be/8WWQkvDacI0, ou no Canal da Dinâmica no YouTube https://www.youtube.
com/c/ConstrutoraDinâmica.
O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para sugestões públicas
através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no link: https://issuu.com/
construtoradinamica7/docs/eiv-paineiras-r01, até o dia 03 de outubro de 2022.

Secretaria de Saúde

Alana Trabulsi Burgo
Secretária

CONVITE
A Secretaria Municipal de Saúde convida os munícipes para a Audiência Pública que realizará no dia
27/09/2022 (terça-feira) às 14:00 horas no plenário da Câmara Municipal de Bauru. A Audiência
Pública referente à prestação de contas do 2º quadrimestre de 2022, bem como as atividades e produções
desenvolvidas pelos Serviços de Saúde no mesmo período.
Contamos com sua presença.
Bauru, 19 de setembro de 2.022
Dra. Alana Trabulsi Burgo
Secretária Municipal de Saúde
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE INTERESSE À SAÚDE
PUBLICAÇÃO DE: 17/09/2022 a 19/09/2022

AVISOS
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- Edital n.º 461/2022 - Processo nº 97.956/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 315/2022 –
Tipo: Menor Preço por Lote- Ampla Participação - Objeto: AQUISIÇÃO DE 15.600 UNIDADES
(QUINZE MIL E SEISCENTOS) DE LIVRO DIDÁTICO DE LINGUA INGLESA DO 1º AO 5º
ANO, ATRAVÉS DE CONTRATO, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DEVIDAMENTE
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação.
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 09h do dia 03 (Três) de outubro de 2.022.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 03 (Três) de outubro de 2.022, às 09h. Informações na Div.
de Compras e Licitações, Alameda Dama da Noite nº 3-14 – Pq. Vista Alegre, CEP 17.020-050, no horário
das 08h às 17h. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e
poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002022OC00441, onde
se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 19/09/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da
Divisão de Compras e Licitações–SME.

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
20365/2019
INTERESSADO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VL CAMARGO EIRELI
CNPJ
30781.727/0001-14
REQUERENTE VANIA LUCIA KOKUBU
CPF
078.111.318-03
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
15769/2018
INTERESSADO EDUCO INFANS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA
REQUERENTE CAROLINE TAIS TORRE DA SILVA
CPF
443.457.788-32

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
373/2022 - Processo nº 70.519/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 245/2022 – Tipo: Menor
Preço por Lote – com cota reservada – pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO DA
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 12.074 (DOZE MIL E SETENTA E QUATRO) QUILOS DE
CACAU EM PÓ PURO E 9.040 (NOVE MIL E QUARENTA) QUILOS DE SABORIZANTE SABOR
MORANGO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL– Interessada: Secretaria
Municipal da Educação, Bem Estar Social e Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Notificamos aos
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente
homologado em 16/09/2022 pela Sra. Prefeita Municipal da seguinte forma:
LOTE 01 – CACAU EM PÓ – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – CNPJ: 30.606.868/0001-09

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROC.
52555/22
46656/22
86552/21
12957/17
48244/12

INTERESSADO
PAULO CESAR DOS SANTOS DE ALMEIDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AERCULES JOVEM CAPRIOLI
AUTAIR DE OLIVEIRA
JOÃO DE VALENTIM

It

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROC.
137035/22

INTERESSADO
PRISCILA FABIANE SILVA

N°/SÉRIE
12720/C-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROC.
52555/22
24683/14
86552/21

INTERESSADO
PAULO CESAR DOS SANTOS DE ALMEIDA
EUCLIDES IACHEL DA SILVA
AERCULES JOVEM CAPRIOLI

N°/SÉRIE
17722/F-1
035812/C-1
10520/F-1

01

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROC.
52555/22
24683/14
86552/21

INTERESSADO
PAULO CESAR DOS SANTOS DE ALMEIDA
EUCLIDES IACHEL DA SILVA
AERCULES JOVEM CAPRIOLI

N°/SÉRIE
10298/F-1
14576/E-1
4320/F-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 17/09/2022 – PÁG. 53
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROC.
INTERESSADO
135428/22
HILDA GOMES TAVARES DE ASSIS
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROC.
135423/22

INTERESSADO
HILDA GOMES TAVARES DE ASSIS

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022

N°/SÉRIE
9839/F-1

Seção III
Editais
CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS
Considerando o DECRETO Nº 15.459, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que designa a Diretoria Executiva
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para a Gestão 2020-2022.
Considerando o DECRETO Nº 15.460, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que nomeia membros do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social – Fundeb para a Gestão 2021-2022. Convocamos os
membros titulares e/ou suplentes (Gestão 2021-2022), para a 9ª Reunião Ordinária PRESENCIAL, que
ocorrerá em 23 de setembro de 2022, às 14hs na Sede da Secretaria de Educação de Bauru, localizada a
Alameda Dama da Noite, 3-14 Parque Vista Alegre.
Pauta: - Visto em relatório de Prestação de Contas 08/2022
- Informes gerais.

Descrição Mínima

Marca

Valor
Valor total
unitário

Cacau em pó puro: o produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, em especial:
NTA 02 (Decreto 12.486/78), Resolução RDC
nº 264 de 22/09/05, RDC nº 12 de 02/01/01,
RDC nº 259 de 20/09/02, RDC nº 360 de
23/12/03, RDC nº 14 de 28/03/14, Portaria nº
326 de 30/07/1997, Resolução CD/FNDE n°
06 de 08/05/2020 e Lei nº 8.656 de 21/05/93.
Ingredientes: cacau em pó alcalino. Sem adição
de açúcares. Sem glúten. Sem edulcorantes,
corantes e aromatizantes artificiais. Deve
ser isento de leite e dos principais alimentos
alérgenos conforme Resolução RDC nº 26 de
R$
9.056 KG
NUTRILANDIA R$ 18,00
02/07/15. Poderá conter outros ingredientes
163.008,00
desde que aprovados pela legislação vigente
e que não descaracterizem o produto, os quais
deverão ser declarados. Deverá ser solúvel em
líquidos quentes e frios. Características: cor,
odor, sabor e textura característicos. Embalagem
primária: saco plástico resistente, atóxico,
lacrado, contendo de 500g até 1,5Kg. Embalagem
secundária: fardo multifolhado de papel Kraft ou
caixa de papelão reforçada e resistente com abas
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva,
pesando até 16 kg. Rotulagem: o produto deve
ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 163.008,00 (cento e sessenta e três mil e oito reais)

LOTE 2 – CACAU EM PÓ – COTA RESERVADA
EMPRESA: SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – CNPJ: 30.606.868/0001-09
It

N°/SÉRIE
9839/F-1

Qtde
est. Unid.
anual

Qtde
est. Unid.
anual

Descrição Mínima

Marca

Valor
Valor total
unitário

Cacau em pó puro: o produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, em especial:
NTA 02 (Decreto 12.486/78), Resolução RDC nº
264 de 22/09/05, RDC nº 12 de 02/01/01, RDC nº
259 de 20/09/02, RDC nº 360 de 23/12/03, RDC
nº 14 de 28/03/14, Portaria nº 326 de 30/07/1997,
Resolução CD/FNDE n° 06 de 08/05/2020 e Lei
nº 8.656 de 21/05/93. Ingredientes: cacau em pó
alcalino. Sem adição de açúcares. Sem glúten. Sem
edulcorantes, corantes e aromatizantes artificiais.
Deve ser isento de leite e dos principais alimentos
alérgenos conforme Resolução RDC nº 26 de
R$
01 3.018 KG 02/07/15. Poderá conter outros ingredientes desde NUTRILANDIA R$ 18,00
54.324,00
que aprovados pela legislação vigente e que não
descaracterizem o produto, os quais deverão ser
declarados. Deverá ser solúvel em líquidos quentes
e frios. Características: cor, odor, sabor e textura
característicos. Embalagem primária: saco plástico
resistente, atóxico, lacrado, contendo de 500g até
1,5Kg. Embalagem secundária: fardo multifolhado
de papel Kraft ou caixa de papelão reforçada e
resistente com abas superiores e inferiores lacradas
com fita adesiva, pesando até 16 kg. Rotulagem:
o produto deve ser rotulado de acordo com a
legislação vigente.
VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 54.324,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais)

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022
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LOTE 3 – SABORIZANTE SABOR MORANGO – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – CNPJ: 30.606.868/0001-09
Qtde
Valor
It est. Unid.
Descrição Mínima
Marca
Valor total
unitário
anual
Saborizante para o preparo de leite sabor
morango: o produto deverá estar de acordo
com a NTA 02 e 79 (Decreto 12.486/78),
Resolução CD/FNDE n° 06 de 08/05/2020
e demais legislações pertinentes. Deve ser
obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas e detritos animais.
Deverá ser solúvel em líquidos quentes e frios
e ter indicação para o preparo de bebidas.
Ingredientes mínimos: polpa de morango ou
morango em pó, polidextrose, vitaminas e
minerais, podendo conter outros ingredientes
desde que aprovados pela legislação vigente,
R$
R$
NUTRILANDIA
01 6.780 KG
que não descaracterizem o produto e que
14,90 101.022,00
sejam declarados no rótulo. Não deverá conter
açúcar, gorduras trans, corantes artificiais,
conservantes e edulcorantes. Poderá conter
somente aromatizante natural ou idêntico ao
natural. Rendimento mínimo aproximado:
50 porções de 200 ml por quilo do produto.
Embalagem primária: embalagem plástica,
resistente, atóxica, lacrada, contendo de
1,0 a 2,0 kg. Embalagem secundária: caixa
de papelão reforçada e resistente com abas
superiores e inferiores lacradas com fita
adesiva, pesando até 10 kg.
VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$ 101.022,00 (cento e um mil e vinte e dois reais)
LOTE 04 – SABORIZANTE SABOR MORANGO – COTA RESERVADA
EMPRESA: SERVI MAIS DE SÃO JOSÉ ATACADISTA LTDA – CNPJ: 30.606.868/0001-09
Qtde
Valor
Valor
It est. Unid.
Descrição Mínima
Marca
unitário
total
anual
Saborizante para o preparo de leite sabor
morango: o produto deverá estar de acordo
com a NTA 02 e 79 (Decreto 12.486/78),
Resolução CD/FNDE n° 06 de 08/05/2020
e demais legislações pertinentes. Deve ser
obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas e detritos animais.
Deverá ser solúvel em líquidos quentes e frios
e ter indicação para o preparo de bebidas.
Ingredientes mínimos: polpa de morango ou
morango em pó, polidextrose, vitaminas e
minerais, podendo conter outros ingredientes
desde que aprovados pela legislação vigente,
R$
01 2.260 KG
NUTRILANDIA R$ 14,90
que não descaracterizem o produto e que sejam
33.674,00
declarados no rótulo. Não deverá conter açúcar,
gorduras trans, corantes artificiais, conservantes
e edulcorantes. Poderá conter somente
aromatizante natural ou idêntico ao natural.
Rendimento mínimo aproximado: 50 porções
de 200 ml por quilo do produto. Embalagem
primária: embalagem plástica, resistente,
atóxica, lacrada, contendo de 1,0 a 2,0 kg.
Embalagem secundária: caixa de papelão
reforçada e resistente com abas superiores e
inferiores lacradas com fita adesiva, pesando
até 10 kg.
VALOR TOTAL DO LOTE 4: R$ 33.674,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais)
VALOR TOTAL LOTE 01+02+03+04: R$ 352.028,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil e vinte e
oito reais)
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 510/2022 - Processo nº 84.943/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 373/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - LICITAÇÃO
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – MODO DE DISPUTA
ABERTO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 22 (vinte e dois) computadores, 04 (quatro) multifuncionais
coloridas, 07 sete) multifuncionais monocromáticas, (vinte e nove) notebooks, 05 (cinco) nobreaks
e 22 (vinte e dois) HD externos, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 35060032020001,
ESTABELECIDAS PELA PORTARIA MC N. 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXO II DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal
do Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até às 8h e 30min do dia 04/10/2022.
Abertura das propostas: 04/10/2022 às 8h e 30min, Data e hora da disputa: 04/10/2022 às 10h00min.
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.licitacoes-e.com.br – ID 963011 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico,
com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 19/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 354/2022 – Processo nº
95.959/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 281/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE –
EXCLUSIVO PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 90.000 (NOVENTAMIL) SACOS DE
PLÁSTICO PARA PLANTIO DE MUDAS – Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi
devidamente Adjudicada pelo pregoeiro em 06/09/2022 e Homologada pelo Secretário de Administração
em 09/09/2022, conforme abaixo.
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA PLANTIO DE MUDAS – EXCLUSIVO
PARA ME E EPP
Empresa: ROMA COMERCIAL LTDA - EPP
Item

01

Qtd

Unid

90.000

Descrição

Marca

Preço
Unit.

SACOS PLÁSTICOS PRETO PARA
PLANTIO DE MUDAS, MEDINDO
APROX. 18 X 25CM, ESPESSURA
DE 0,20 MICRON, COM SANFONA
Unid
Agroplast R$ 0,15
LATERAL DE 3,5CM (7 CM NO
TOTAL), COM NO MÍNIMO 12
FUROS PARA DRENAGEM, PESO DE
9 KG/1000 UNIDADES.

Preço Total

R$
13.500,00

Bauru, 19/09/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitações.
_____________________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
PROCESSO SELETIVO 001/2021
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
NOME

FUNÇÃO

CLASS.

CELINA APARECIDA PAULINO VIANA

AUXILIAR DE LIMPEZA

27°

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para
provimento da função de AUXILIAR DE LIMPEZA, 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.
PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS
NOME

CARGO

CLASS.

EYDE CORREIA DOS SANTOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36H

21º

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.
PROCESSO SELETIVO 002/2021
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
NOME

CARGO

CLASS.

JOSIE APARECIDA DE OLIVEIRA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– USF OSWALDO NACHBAR

9º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 002/2021 para provimento
da função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, esta convocação se dá para preenchimento de
vaga POR TEMPO DETERMINADO (180 DIAS), para atuar na USF OSWALDO NACHBAR 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 002/2021.
O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região
de Bauru – FERSB, localizada na Rua Gerson França 9-42, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-200, é de 02
(dois) dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O
não comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação,
será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados
do processo seletivo nº 002/2021.
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200
Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-3010 8038
E-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
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Seção IV
Autarquias e Empresa
Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022

RECURSO CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
NOME DO
RECURSO
INSCRIÇÃO
OPÇÃO
CANDIDATO
MARIA CRISTINA
ASSISTENTE
200659
SIMOES MANCINI
22361162
ADMINISTRATIVO
YCHIHARA
MICHAEL JORDAO
ASSISTENTE
200641
MILLIANO DOS
21781354
ADMINISTRATIVO
SANTOS
REINALDO
CONTROLADOR
200604
DOMINGUES BRAZ
21605815
DE SISTEMAS DE
JUNIOR
SANEAMENTO E UNIDADES
2.

Portaria nº 497/2022-DAE:
DESIGNANDO a servidora Sr.ª. TATIANE CARNEVALI VENEZIANO, matrícula 103.465, Assistente
Administrativo, portadora do RG 47.749.911-9-SSP-SP, para exercer a função de confiança de DIRETORA
INTERINA DO SERVIÇO DE TESOURARIA, com efeitos retroativos a partir de 14 de setembro de 2022,
de acordo com o Artigo 5º, inciso IV, da Lei Municipal 6563 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e
deveres inerentes à função.
Bauru, 19 de setembro de 2022.
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS A NOTA
DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGOS COM FASE UNICA) E
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICO PROFISSIONAL E TÍTULOS.
O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Bauru
e da Lei Municipal nº 6.871, de 08 de dezembro de 2016, com redação dada pela Lei Municipal nº 6.939,
de 13 de julho de 2017, DIVULGA:
1. a análise dos recursos interpostos a nota da prova objetiva e classificação prévia (cargos de fase unica);
2. convocados na Lista Especial para correção de titulos e prova pratico profissional para os cargos de
Administrador, Assistente Social e Procurador
3. o resultado das provas prático-profissional e de títulos;
4. as informações relativas a eventual interposição de recurso às notas obtidas na respectiva prova práticoprofissional, títulos.
ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS A NOTA DA PROVA OBJETIVA E
CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CARGOS COM FASE UNICA)
RECURSO CONTRA A NOTA DA PROVA OBJETIVA
NOME DO
RECURSO
INSCRIÇÃO
OPÇÃO
RESULTADO RESULTADO
CANDIDATO
STEPHANY
CRISTINE
ASSISTENTE
200609
21588791
INDEFERIDO INDEFERIDO
COSTA
SOCIAL
SILVINO
THIAGO
200615
TOFANELLO
21680990
MOTORISTA
INDEFERIDO INDEFERIDO
MOINO
MICHAEL
JORDAO
ASSISTENTE
200640
21781354
INDEFERIDO INDEFERIDO
MILLIANO
ADMINISTRATIVO
DOS SANTOS
AGENTE
JOAO EURIDES
200656
21828016 OPERACIONAL DE INDEFERIDO INDEFERIDO
PEREIRA
SERVIÇOS GERAIS
MARIA
CRISTINA
ASSISTENTE
200661
SIMOES
22361162
INDEFERIDO INDEFERIDO
ADMINISTRATIVO
MANCINI
YCHIHARA
THIAGO
200663
PESTANA DA
22330232
ADMINISTRADOR INDEFERIDO INDEFERIDO
SILVA
MARCELO
PROCURADOR
200688
CORREA
22212795
INDEFERIDO INDEFERIDO
JURÍDICO
TORCINELLI
HELDER
ABASTECEDOR
200743
SOUZA DOS
22091750
DE PRODUTOS
INDEFERIDO INDEFERIDO
SANTOS
QUÍMICOS

INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

LISTA ESPECIAL PARA CORREÇÃO DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICO PROFISSIONAL
OPÇÃO – 020 ADMINISTRADOR
NOME

INSCRIÇÃO DOCUMENTO DATA NASC.

THIAGO
PESTANA
DA SILVA

2233023‑2

409794478

SERV.
VOL.

JURADO

LP

N

N

7

14/01/1982

MT NI CE

3

2

PONTOS

NOTA
OBJ

SITUAÇÃO

26

65

CNV PARA
ENTREGA DE
TÍTULOS

NOTA
OBJ

SITUAÇÃO

67,5

CNV PARA
ENTREGA DE
TÍTULOS

14

OPÇÃO – 021 ASSISTENTE SOCIAL

Portarias da Presidência:

Portaria nº 496/2022-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. ADOLFO NERILLO DAMACENO, matrícula 103.033, portador
do RG 46.799.864-4-SSP-SP, do cargo efetivo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO,
com efeitos a partir de 19 de setembro de 2022, de acordo com E-doc nº 2011/2022.
Bauru, 19 de setembro de 2022.

RESULTADO

NOME

INSCRIÇÃO

DOCUMENTO

DATA
NASC.

SERV.
VOL.

TATIANY
GONCALVES

2164963‑4

307120041

11/05/1979

N

JURADO LP MT NI CE PONTOS

N

6

1

2

18

27

OPÇÃO – 022 PROCURADOR JURÍDICO
NOME

INSCRIÇÃO

DOCUMENTO

DATA
NASC.

SERV.
NOTA
JURADO CE PONTOS
VOL.
OBJ

ADONIS
ALEXANDRE
LAQUALE

2226730‑1

49474823

19/06/1992

N

N

28

28

ALEXANDRE
GARMES
PRADO

2179529‑0

37764810

02/12/1997

N

N

31

31

SITUAÇÃO

CONVOCADO 2ª
FASE (PRÁTICO
PROFISSIONAL E
TÍTULOS)
CONVOCADO 2ª
FASE (PRÁTICO
68,889
PROFISSIONAL E
TÍTULOS)
62,222

3. RESULTADO NA RESPECTIVA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL.
OPÇÃO – 022 PROCURADOR JURÍDICO
NOME

2226730‑1

ADONIS
ALEXANDRE
LAQUALE

49474823

5,00 5,00 20,00 15,00 0,00 10,00 5,00 5,00 10,00

2162901‑3

ADRIANA DE
FATIMA DE
VITO

48965335

5,00 5,00 20,00 20,00 0,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2179529‑0

ALEXANDRE
GARMES
PRADO

37764810

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00

2231790‑2

ANA
CAROLINA
FALAVINHA
VIEIRA

25593962

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2210476‑3

BRUNA
DA SILVA
MENEZES

2113384

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2235564‑2

BRUNO
DA SILVA
SALVADOR

43.756.481

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2175365‑2

DANIEL AVILA
CASALECCHI

41605357

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 4,00 5,00 10,00

2233293‑6

DENNIS
VILELA
JARDIM

13361713

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

1.

DOCUMENTO N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

NOTA
PPP

INSCRIÇÃO

95,00

95,00

94,00
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NOTA
PPP

INSCRIÇÃO

NOME

93,00

2158912‑7

PLINIO JOSE
PEREIRA
JUNIOR

2336283

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00

368239731

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2221759‑2

RAFAEL
CARBO

49112426

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2180288‑2

FLORA
MORENA
OLIVEIRA
PIOVESAN
ALVES

14168352

5,00 5,00 20,00 15,00 0,00 10,00 5,00 5,00 10,00

95,00

2234914‑6

RAFAEL
MACIEL
MELLADO

49068310

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2228976‑3

GABRIELE
TIEMI DOS
SANTOS

35231604

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2183275‑7

RAFAEL
TENTOR
DOMINGUES

42909485

5,00 5,00 20,00 20,00 0,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2175239‑7

GRACIENE
FONTANA
CRONKA

43566300

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2233692‑3

REGINALDO
DE MATTOS
JUNIOR

45446720

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 4,00 5,00 10,00

94,00

2235899‑4

GUILHERME
GODOY
MOURA

46249656

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2178594‑5

TAINARA
FERNANDA
TALHAIRE

47666953

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 4,00 4,00 10,00

98,00

2232495‑0

JULIA
GIAVARINA

41979136

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 4,00 5,00 10,00

94,00

2201068‑8

VINICIUS
CHIEREGATO
NUNES

40979657

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2192922‑0

JULIO CESAR
FORTEZA
MEDEIROS

36502548

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00

95,00

INSCRIÇÃO

NOME

DOCUMENTO N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

2232524‑7

EVERTON
ROGER
DE SOUZA
MORAES

48247420

5,00 3,00 20,00 15,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00

2180282‑3

FELIPE
MILANI
BALDAN

LAERCIO JOSE
LOUREIRO
DOS SANTOS

17885221

4,00 4,00 20,00 15,00 15,00 8,00 4,00 5,00 10,00

85,00

2160032‑5

LETICIA
HELLEN
FERNANDES

39420125

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 4,00 4,00 10,00

93,00

2164950‑2

LUCAS
COLLACO
CLARO

55534671

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 8,00 4,00 5,00 10,00

97,00

2161055‑0

LUCAS JOSE
GODOY
RODRIGUES

47690320

2158957‑7

LUIZ PAULO
PESSOTTO
SOUZA GOMES

48572815

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 3,00 4,00 10,00

2233039‑9

MACIEL
OLIVEIRA
GONCALVES

40838068

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2196127‑1
2219904‑7
2185298‑7
2160950‑0
2167252‑0

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2195160‑8

97,00

2180022‑7

2226173‑7

2168521‑5

2225345‑9

MATEUS
CANELA DO
NASCIMENTO

49820276

5,00 5,00 20,00 15,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00

95,00

2164375‑0
2233345‑2

2235371‑2

2160778‑8

2231643‑4

MATHEUS
JORGE PINTO

47024295

PEDRO
GUERREIRO DI
CHIARA

8202713

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

NOTA
PPP

95,00

RESULTADO NA RESPECTIVA PROVA DE TÍTULOS
INSCRIÇÃO

2212102‑1

DOCUMENTO N1

5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2161451‑2
2161312‑5
5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 10,00 100,00

2164732‑1

CARGO – 020 ADMINISTRADOR
NOME
DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
ALEXANDRE
DE MATOS
0,00
0,00
0,00
0,00
RODRIGUES
ORTIGOSA
ANA CLAUDIA
0,00
0,00
1,00
1,00
LOBATO
ANTONIO JOSE
CORREA DE
0,00
0,00
0,00
0,00
PAULI
BARBARA
TORRECILHA
‑
‑
‑
‑
SPIRI
BRUNA LIS
SUMAN
‑
‑
‑
‑
FERREIRA
CAROLINA
CORREIA DO
0,00
0,00
1,00
1,00
NASCIMENTO
DE LIMA
DANIELA
MANTOVANI
0,00
0,00
1,00
1,00
ROSSI
DANIELE
POMPILIO
0,00
0,00
1,00
1,00
MORENO
VIALOGO
FERNANDO
MARTINS DE
‑
‑
‑
‑
JESUS
GLEYDSON
PEREIRA DA
‑
‑
‑
‑
SILVA
GUILHERME
ANZOLIN
‑
‑
‑
‑
BARREIROS
HENRIQUE DA
0,00
0,00
1,00
1,00
SILVA PAULA
JOYCE
MAGALHAES
‑
‑
‑
‑
RIBEIRO
KARLA COSTA
0,00
0,00
1,00
1,00
JULICH
LUIZ CARLOS
COSTA NETO

‑

‑

‑

‑
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INSCRIÇÃO
2235620‑7
2234456‑0
2221249‑3
2185393‑2
2233023‑2
2187223‑6

NOME
MARCEL
IOSHITO
HIGUCHI
MARCO
ANTONIO DA
SILVA
NARAIANE
LENI PEREIRA
RAFAEL DE
AZEVEDO
SANCHES
THIAGO
PESTANA DA
SILVA
WILSON
HIROSHI
TANAKA

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

CARGO – 021 ASSISTENTE SOCIAL
INSCRIÇÃO
2169334‑0
2187731‑9
2195941‑2
2162809‑2
2228637‑3
2178275‑0
2159441‑4
2162964‑1

2206432‑0

2198216‑3
2162898‑0
2224018‑7

NOME
ADRIANA
MARQUES
RISSATO
ALINE
GABRIELA
NOBIATO
ANDREIA
PEREIRA DOS
SANTOS
ANELIZE
ANTUNES
ANTONIO
CASSIANA
ANUNCIATA
CAGLIONI
CRISTIANE
PERES
DANIELA
SILVA
FERREIRA
GABRIELE
CRISTINA DE
SIRIO
GUSTAVO
HENRIQUE
SOARES
PEREIRA
JOYCE
TAVARES
BATISTA
KADYNE
FERNANDA
SILVA GARCIA
KAROLINE
DAVANTEL
GENARO

CARGO – 022 PROCURADOR JURÍDICO

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
‑

INSCRIÇÃO
2226730‑1
2162901‑3
2179529‑0

2231790‑2

2210476‑3
2235564‑2

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL

2175365‑2

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

3,00

2228976‑3

0,00

0,00

0,00

0,00

2175239‑7

‑

‑

‑

‑

2235899‑4

‑

‑

‑

‑

2233293‑6

2232524‑7
2180282‑3

2180288‑2

2232495‑0
2192922‑0

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2225746‑2

LUARA
SOBRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2167203‑2

MAYCON
WILLIAN
ANDRUCIOLI

‑

‑

‑

‑

2197428‑4

PATRICIA DA
SILVA

‑

‑

‑

‑

2164348‑2

SAMARA
ALVES DA
SILVA

‑

‑

‑

‑

2164963‑4

TATIANY
GONCALVES

‑

‑

‑

‑

2163521‑8

THAINA DE
ANDRADE
LOPES

‑

‑

‑

‑

2166602‑4

THAIS
BARBOSA
HONORATO

‑

‑

‑

‑

2234296‑6

VANESSA
CLELIA
CARBONE

‑

2212102‑1
2160032‑5
2164950‑2
2161055‑0
2158957‑7
2233039‑9
2225345‑9
2235371‑2
2160778‑8
2158912‑7
2221759‑2

‑

‑

‑
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2234914‑6

NOME
ADONIS
ALEXANDRE
LAQUALE
ADRIANA DE
FATIMA DE
VITO
ALEXANDRE
GARMES
PRADO
ANA
CAROLINA
FALAVINHA
VIEIRA
BRUNA
DA SILVA
MENEZES
BRUNO
DA SILVA
SALVADOR
DANIEL AVILA
CASALECCHI
DENNIS
VILELA
JARDIM
EVERTON
ROGER
DE SOUZA
MORAES
FELIPE MILANI
BALDAN
FLORA
MORENA
OLIVEIRA
PIOVESAN
ALVES
GABRIELE
TIEMI DOS
SANTOS
GRACIENE
FONTANA
CRONKA
GUILHERME
GODOY
MOURA
JULIA
GIAVARINA
JULIO CESAR
FORTEZA
MEDEIROS
LAERCIO JOSE
LOUREIRO DOS
SANTOS
LETICIA
HELLEN
FERNANDES
LUCAS
COLLACO
CLARO
LUCAS JOSE
GODOY
RODRIGUES
LUIZ PAULO
PESSOTTO
SOUZA GOMES
MACIEL
OLIVEIRA
GONCALVES
MATEUS
CANELA DO
NASCIMENTO
MATHEUS
JORGE PINTO
PEDRO
GUERREIRO DI
CHIARA
PLINIO JOSE
PEREIRA
JUNIOR
RAFAEL
CARBO
RAFAEL
MACIEL
MELLADO

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑
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INSCRIÇÃO
2183275‑7
2233692‑3
2178594‑5
2201068‑8

NOME
RAFAEL
TENTOR
DOMINGUES
REGINALDO
DE MATTOS
JUNIOR
TAINARA
FERNANDA
TALHAIRE
VINICIUS
CHIEREGATO
NUNES

DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
0,00

0,00

0,00

0,00

‑

‑

‑

‑

0,00

0,00

1,00

1,00

‑

‑

‑

‑

CARGO – 023 RELAÇÕES PÚBLICAS
NOME
DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
BRUNO AKIRA
2220715‑5
0,00
0,00
0,00
0,00
OGASHAWARA
CAROLINA
VITORIA DE
2162876‑9
0,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA
CORREIA ALVES
FERNANDA
DE ARAUJO
2158749‑3
MORAIS PASSO
0,00
0,00
0,00
0,00
RODRIGUES
LEPRI
LARISSA MASSI
2161664‑7
0,00
0,00
0,00
0,00
DE SOUZA
LARISSA
2162691‑0
‑
‑
‑
‑
SANTOS SILVA
LUCAS SEOLIN
2193591‑2
0,00
2,00
0,00
2,00
DIAS
MARIANA
2197341‑5
SERAFIM
‑
‑
‑
‑
REBUA
RAFAEL LLEDO
2234344‑0
0,00
0,00
0,00
0,00
RAMOS
RAQUEL
2230510‑6
MONTAN
0,00
0,00
1,00
1,00
TORRES
THIAGO COSTA
2193061‑9
0,00
0,00
0,00
0,00
PONTES
4. INFORMAÇÕES RELATIVAS A EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
RELATIVAMENTE ÀS NOTAS OBTIDAS NAS RESPECTIVAS PROVAS DIVULGADAS POR
MEIO DESTE EDITAL.
O candidato que tenciona recorrer do resultado relativo às respectivas notas das provas de Títulos e Prático
Profissional que estão sendo divulgadas por meio deste Edital deverá protocolar recurso no período das
10 horas de 21 de setembro de 2022 às 23h59min de 27 de setembro de 2022, no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato – RECURSOS”, seguindo as instruções ali
contidas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o
presente Edital.
Bauru, em 20 de setembro de 2022.
Antonio Marcos Saraiva
Presidente do Conselho Administrativo
Departamento de Água e Esgoto de Bauru
INSCRIÇÃO

SERVIÇO DE RECEITA
DEFERIDOS:
Processo
Interessado(s)
7862/2021 José Aparecido de Oliveira
246/2022 Juan Alves Delfino Rpdrigues
2961/2022 Larissa Fernandes Belan

Assunto
Análise de vazamento
Outros – Alteração Cadastral
Outros – Alteração Cadastral

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo
Interessado(s)
Assunto
8812/2019 José Octavio Guizelini Balieiro Análise de contas
6679/2020 Angela Maria Pereira dos Santos Análise de Vazamento – Análise de Crédito
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB
PENA DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO. Os documentos poderão ser enregue através
do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de
segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário realizar agendamento prévio
através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).
Processo
Interessado(s)
Documento a ser apresentado
9674/2007 Talys Pereira Pardino

Manifestação e documentos para enquadramento em situação
de vulnerabilidade social, se for o caso, conforme Resolução
01/2019
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I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno
não aparente, bem como as providências adotadas para a correção
do problema; II – Nota fiscal do serviço realizado, ou recibo com
identificação do prestador do serviço (RG e CPF), devendo ser
apresentado relatório descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados; III – Laudo Fotográfico que
demonstre o reparo do vazamento. IV – Pedido de realização
1352/2021 Renata Aparecida Orti
de visita técnica por fiscal do DAE, para elaboração de laudo
de vistoria no imóvel, nos termos do §5º, do artigo 1º da Lei
Municipal nº 6.703, a ser tarifada conforme tabela de serviços
da Autarquia, para confirmação do vazamento e as providências
para sua correção. V - Documento que comprove vinculo com
o imóvel, caso proprietário (matricula, escritura ou contrato de
compra e venda) em caso de locatário/inquilino (contrato de
locação em vigencia autenticado em cartório).
I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno
não aparente, bem como as providências adotadas para a correção
do problema; II – Nota fiscal do serviço realizado, ou recibo com
Elis Regina dos Santos
4340/2021
identificação do prestador do serviço (RG e CPF), devendo ser
Thomaz
apresentado relatório descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados; III – Laudo Fotográfico que
demonstre o reparo do vazamento.

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Everson Demarchi
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO
01 – Convocamos os familiares do Sr (a) YOSHIMITSU MASUDA, titular do jazigo nº 4.369, Ficha: 1.119,
localizado à Rua: 02, Quadra: 02, Linha: 03, Esquerda: 05 do Cemitério Municipal SÃO BENEDITO a
realizarem a manutenção do jazigo, uma vez que pelo estado de ABANDONO/RUÍNA, foi iniciado um
PROCESSO DE RETOMADA nº 1182/2022.
02 - Convocamos os familiares do Sr(a). TOMIYE SATO falecido(a), titular do jazigo nº 36.628 Ficha:
4.739, localizado à Rua: 07, Quadra: 05, Linha: 03, Direita: 10 do Cemitério Municipal SAUDADE, a
se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). SÉRGIO JULIATTO SATTO.
03 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENEDITO FERNANDES DO PRADO falecido(a), titular
do jazigo nº 16.564, Ficha: 78, localizado à Rua: 20, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 20 do Cemitério
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a).
POLIANA CRISTINA GALDINO SILVA TENHERI.
04 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ RODRIGUES falecido(a), titular do jazigo nº 37.990, Ficha:
5.659, localizado à Rua: 08, Quadra: 04, Linha: 03, Esquerda: 09 do Cemitério Municipal SAUDADE,
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). VALMIR ANTONIO
RODRIGUES, LUIZ CARLOS APARECIDO RODRGUES e TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES
DE CARVALHO.
05 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSEFA MONTEIRO RAMIRES falecido(a), titular do jazigo
nº 23.741 Ficha: 1.589, localizado à Rua: 07, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 08 do Cemitério Municipal
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). IRANI BOTTER
DE SOUZA FREITAS.
06 - Convocamos os familiares do Sr(a). JAIR DE SOUZA falecido(a), titular do jazigo nº 25.990, Ficha:
4.092, localizado à Alameda: 18, Quadra: 01, Direita: 02 do Cemitério Municipal REDENTOR, a se
manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). TOMIKO SAKATA DE SOUZA.
07 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ DORNA SOBRINHO falecido(a), titular do jazigo nº 26.377,
Ficha: 4.145, localiza à Avenida: 02, Quadra: 01, Esquerda: 08 do no Cemitério Municipal REDENTOR, a
se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). MARIA ROSA DOS SANTOS
DORNA e VIVIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS DORNA CARVALHO.
08 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUZIA PEREIRA falecido(a), titular do jazigo nº 29.399, Ficha:
2.415, localizado à Rua: 02, Quadra: 02, Linha: 03, Esquerda: 01 do Cemitério Municipal SAUDADE,
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). JUSSARA APARECIDA
FLORENTINO REIS FALESE e VICTOR AUGUSTO FLORENTI REIS.
09 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTÔNIO ROSA PADRE falecido(a), titular do jazigo nº 9.963,
Ficha: 2.527, localizado à Rua: 03, Quadra: 05, Linha: 03, Direita: 09 do Cemitério Municipal SÃO
BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). LUCIANO
HENRIQUE ROSA.
10 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS falecido(a), titular do jazigo
nº 5.607, Ficha: 778, localiza à Rua: 04, Quadra: 01, Linha: 02, Direita: 03 do no Cemitério Municipal
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). JOSÉ
APARECIDO CASTELLI.
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11 - Convocamos os familiares do Sr(a). IRINEIA FELIZ QUEIROZ falecido(a), titular do jazigo nº
11.825, Ficha: 1.112, localizado à Rua: 06, Quadra: 03, Linha: 01, Esquerda: 04 do Cemitério Municipal
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). SILVANA
FELIX QUEIROZ e GLAUCIA FELIX QUEIROZ.
Bauru, 20 de Setembro de 2022.
Luiz Felipe Sciuli de Castro
Diretor de Manutenção e Modais

FUNPREV - Fundação de Previdência dos

Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
José Ricardo Ortolani
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

TERÇA, 20 DE SETEMBRO DE 2.022

PORTARIA Nº 339/2022
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 18 de agosto de 2022, o(a) Sr(a). Ana Maria
de Lima Barbosa, portador(a) do RG nº 6.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº 263.XXX.XXX-98 em
decorrência do óbito do(a) Sr(a). Valdomiro Aureliano Barbosa, portador(a) do RG nº 3.XXX.XXX-3 CPF/
MF nº 798.XXX.XXX-04 PIS/PASEP nº 10414102379, no cargo de Serralheiro, matrícula funcional nº
4.614, servidor(a) inativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento
administrativo nº 2176/2022, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da
Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo
23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 19 de setembro de 2022.

PODER LEGISLATIVO

Marcos Antonio de Souza
Presidente

Atos da Presidência
COMUNICADO

www.funprevbauru.sp.gov.br

Considerando a realização da 12ª Sessão Extraordinária, convocada para discussão e
votação da decisão da Comissão Processante, por maioria de seus membros, pela procedência da denúncia
de infrações político-administrativas praticadas pela Senhora Prefeita Municipal, Suéllen Silva Rosim,
tipificadas no Artigo 4º, incisos VII, VIII e X, do Decreto-Lei nº 201/67;
Considerando que a 12ª Sessão Extraordinária teve início no dia 16 de setembro de
2022, sem previsão de término;
Considerando o que preceitua o artigo 77 da Resolução nº 263/90 – Regimento
Interno desta Casa de Leis;
Informamos que a 33ª Sessão Ordinária, convocada para o dia 19 de setembro de
2022, ocorrerá no próximo dia útil subsequente ao término da 12ª Sessão Extraordinária.
Bauru, 18 de setembro de 2022.

TELEFONE
(14) 3009-5500

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

EMAILS
Presidência
joseortolani@funprev.bauru.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.!!!
DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 338/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 19 de setembro de 2022 o(a) Sr(a). Moacyr de
Moraes e Abreu Júnior, portador(a) do RG nº 8.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº 071.XXX.XXX74, PIS/PASEP nº 10609513092, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Saúde,
cargo efetivo de Especialista em Saúde – Médico, matrícula funcional nº 25.592, padrão B-18, com
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1727/2022, uma vez atendidas às condições
estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela
Lei Municipal nº 5397/2006 e artigo 04, §§09 e 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 19 de setembro de 2022.

UBIRATAN CASSIO SANCHES			
1º Secretário					

EDSON MIGUEL DE JESUS
2º Secretário

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-098/2022 - DESIGNANDO a Senhora DANIELA HUSS como substituta dos cargos em
comissão de CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS e CHEFE DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO
DA DESPESA durante os impedimentos legais dos titulares, a partir de 02/09/2022.

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 285/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
EMPREITADA GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para realização de reforço de fundação no prédio
da Câmara Municipal de Bauru
Critério: Menor preço
Data da Abertura: 13 de outubro de 2022 (quinta-feira).
Horário: 15 horas.
Local: Câmara Municipal de Bauru, localizada na Praça D. Pedro II, 01-50, Centro, Bauru - SP, CEP
17.015-230.
Retirada do edital: http://www.bauru.sp.leg.br
Informações: Diretoria Administrativa, das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis.
Telefones: (14) 3235-0690 e 3235-0615
E-mail: licitacao@bauru.sp.leg.br

Diário Oficial de Bauru
Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete da Prefeita
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
As edições do Diário Oficial são veiculadas somente na forma digital às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados.
Estando disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal através do link: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.
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