
1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE OUTUBRO DE 2.022

ANO XXVII - Edição 3.609 www.bauru.sp.gov.br    QUINTA, 06 DE OUTUBRO DE 2.022 EDIÇÃO DIGITAL

Diário Oficial de Bauru ASSINADO DIGITALMENTE 
PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

DOCUMENTAÇÃO

PODER EXECUTIVO
Suéllen Silva Rosim

Prefeita Municipal

Seção I
Gabinete da Prefeita

Rafael Lima Fernandes
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 16.298 DE 30 DE SETEMBRO DE 2.022

P. 49.023/22  Autoriza a celebração de Termo de Permissão de Uso de bens móveis e imóveis à 
Organização da Sociedade Civil Comunidade Bom Pastor, para implementação do PROGRAMA VIDA 
LONGA, conforme Chamamento Público nº 08/2021.

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

D E C R E T A
Art. 1º  Fica autorizada a celebração de Termo de Permissão de Uso com a Organização 

da Sociedade Civil Comunidade Bom Pastor, dos bens mobiliários e imobiliários, 
provenientes do Termo de Convênio nº 257.1163/2.019, celebrado entre o Estado 
de São Paulo, por meio das Secretarias da Habitação – SH, de Desenvolvimento 
Social – SEDES, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU 
e o Município de Bauru, para implementação do PROGRAMA VIDA LONGA, 
conforme Chamamento Público nº 08/2021, Edital nº 480/21.

Art. 2º  Do Termo de Permissão de Uso deverão constar, dentre outras condições, 
obrigatoriamente as seguintes, conforme disposto no Chamamento Público nº 
08/2021, Edital nº 480/21:
I -  a lista dos bens móveis e imóveis;
II -  o prazo indeterminado e a gratuidade da permissão;
III -  as obrigações da Permissionária e do Permitente;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 30 de setembro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 110/22
P. 126.105/22 Ap. 163.008/21 (CAPA) Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Aditivo 
ao Termo de Colaboração, repasse de Recursos Públicos Municipais para entidade esportiva do setor 
privado.

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

Termo de Colaboração, repasse de Recursos Públicos Municipais para Entidade 
Esportiva do setor privado, abaixo identificada, com recursos do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Esportivo, nos respectivos totais abaixo especificados, visando 
aporte para realização da SUPERCOPA 2022.

FINALIDADE: TERMO DE INCENTIVO AO DESPORTO

Item Instituição Projeto Modalidade Meta Repasse 
Inicial

Repasse 
Aditivo I

Repasse 
Aditivo II

Repasse 
Total

1 Associação 
Vôlei Bauru

Projeto Voleibol 
(F) Rendimento VÔLEI 1 R$ 

32.500,00
R$ 

115.849,00
R$ 

150.000,00
R$ 

298.349,00

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária vigente.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
03, outubro, 2.022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter, à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto 
de Lei que autoriza o Repasse de Recursos Públicos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), à Associação Vôlei Bauru.

O repasse em questão se destina à contribuição para a realização da Supercopa 2022 
de Voleibol, evento de alto rendimento e de grande visibilidade.

A aprovação do presente é de suma importância, pois, além de beneficiar o 
desenvolvimento da modalidade esportiva em questão, incentivando cada vez mais crianças, adolescentes 
e jovens às práticas esportivas, elevará o nome da nossa cidade, responsável por sediar um evento tão 
significativo.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 111/22
P. 66.137/11  Altera a redação o § 1º do art. 1º e caput do art. 4º da Lei Municipal nº 6.324, de 
04 de março de 2.013, que disciplina o serviço remunerado de transporte de pequenas cargas, mediante 
a utilização de veículos motocicletas e motonetas ou triciclos, denominado MOTOFRETE, no Município 
de Bauru/SP, autoriza a delegação à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - 
EMDURB e dá outras providências.
  A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Altera o § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº 6.324, de 04 de março de 2.013, que passa 

a ter a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
§ 1º Entende-se por pequenas cargas ou objetos, documentos, 

alimentos, medicamentos ou animais, que acondicionados em 
compartimento próprio instalado no veículo (baús) ou fixado na 
estrutura do veículo (grelhas ou suportes), ou ainda, em carro 
lateral (“side car”), possuam volume e massa compatíveis 
com a estrutura do veículo, observados os limites e dimensões 
estipuladas por Legislação Federal e Estadual” (NR)

Art. 2º Altera o caput do art. 4º da Lei Municipal nº 6.324, de 04 de março de 2.013, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º  O serviço deverá ser prestado com motocicletas, motonetas 

ou triciclos registrados, na cidade de Bauru/SP, em nome do 
autorizatário ou de terceiros na espécie carga ou passageiros e 
categoria aluguel.” (NR)

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
03, outubro, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente 
Projeto de Lei, que Altera a redação o § 1º do art. 1º e caput do art. 4º da Lei Municipal nº 6.324, de 04 
de março de 2.013, que disciplina o serviço remunerado de transporte de pequenas cargas, mediante a 
utilização de veículos motocicletas e motonetas ou triciclos, denominado MOTOFRETE, no Município 
de Bauru, autoriza a delegação à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - 
EMDURB e dá outras providências.

Tendo em vista a inexistência de Lei Federal que regulamente a atividade de 
transporte remunerado de carga por aplicativo, através de motocicletas ou motociclo, causando conflito de 
interpretação com o motofrete e a mudança descrita na Resolução Contran nº 943, de 29 de março de 2.002, 
art. 3º, parágrafo único, que permite que o veículo esteja licenciado na categoria particular ou na de carga, 

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

Atenciosas Saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
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EXTRATOS
CONTRATO ENTRE SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA E MUNICÍPIO DE 
BAURU – PROCESSO Nº 17.279/21 – OBJETO: Contratação de empresa para prestação do serviço 
de passagem, expressa em pedágios e estacionamento utilizando transponder de identificação veicular 
(TAGs) para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município VALOR: R$ 97.174,40 - 
ASSINATURA: 25/05/22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br

Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br
Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx
FAQ – Perguntas Mais Frequentes: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DISPENSA: A partir 06/10/2022, portaria nº 2456/2022, dispensa a pedido o(a) servidor(a) EVA FABIANA 
SOARES LIMA, RG nº 22xxxxx64, matrícula nº 29587, da função de confiança de Diretora da Divisão de 
Controle Administrativo, da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, conforme Processo 
nº 144.862/2022.

DESIGNAÇÃO: A partir de 06/10/2022, portaria nº 2457/2022, designa o(a) servidor(a) MICHELLE 
PADILHA MOURA, RG nº 44xxxxx09, matrícula nº 32317, na função de confiança de Diretora da 
Divisão de Controle Administrativo, da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, 
conforme processo nº 145.681/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/POSSE

PORTARIA N.º 2458/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, 
R E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) KATIA DE LIMA ORTEGA, portador(a) do 
RG n.º 22XXXXX68 e CPF n.º 294.XXX.XXX-08, matrícula 35645, cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: 
Dar posse no cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
ATENDENTE, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, a partir de 06/10/2022.

PORTARIA N.º 2459/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R 
E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS LAVOR, 
portador(a) do RG n.º 45XXXXX71 e CPF n.º 367.XXX.XXX-78, matrícula 30350, cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, e MARIANA FELIX BUENO 
BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere 
a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, para o(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 06/10/2022.

PORTARIA N.º 2460/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S 
O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) PAMELA CRISTINA ORESTE DA COSTA, portador(a) 
do RG n.º 44XXXXX01 e CPF n.º 381.XXX.XXX-29, matrícula 30739, cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: 
Dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, a partir de 06/10/2022.

CONCURSOS

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

À vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Examinadora em 30/09/2022 contendo dentre outros, 
o Resultado Final e Classificação dos Candidatos aprovados, HOMOLOGO o concurso público realizado 
para o cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO - EDITAL Nº 11/2022.

Bauru, 30 de setembro de 2022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO informa que os 
candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de 
inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 17/2022.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO
0039300003
0039300006
0039300021

 
Bauru/SP, 06 de outubro de 2022

Comissão Examinadora
Portaria nº 2048/2022

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de TÉCNICO 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – TOPÓGRAFO informa que o candidato inscrito 
sob o número abaixo relacionado teve o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo 
com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 18/2022.
O candidato deverá providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: www.
bauru.sp.gov.br
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INSCRIÇÃO
0039400002

Bauru/SP, 06 de outubro de 2022.
Comissão Examinadora
Portaria nº 2049/2022

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – JOVENS E ADULTOS EDITAL 10/2020 (prova realizada em 28/08/2022) E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.

Inscrição Nome Completo Prova Objetiva
0034501171 ADINEIA ROQUE DOS SANTOS 55,80
0034500202 ADRIANA APARECIDA ALVES 70,20
0034500188 ADRIANA CRISTINA CACHAVARA TOZZO 55,80
0034500325 ADRIANA DE FATIMA FERREIRA ABREU 59,40
0034500851 ADRIANA DE FÁTIMA TRAVALINO 59,40
0034501191 ADRIANA FERREIRA GODOI 55,80
0034500798 ADRIELE AMANDA DA SILVA 55,80
0034500951 AGATA CRISTINA DOMINGUES 59,40
0034500031 ALESSANDRA FELICIO DOS SANTOS DAL POSSO 59,40
0034501078 ALEX CARDOSO SANTOS 72,00
0034500147 ALEXANDRA LIMA DA SILVA GOMES 54,00
0034501112 ALEXANDRE ANTONIO BERGAMASCHI MACHADO 61,20
0034500028 ALINE CRISTINA RODRIGUES AMORIM 57,60
0034500040 ALINE CRISTINE PEREIRA ZUIM 63,00
0034500904 ALINE MARIA SILVA DE VASCONCELOS 54,00
0034501177 ALINE MITIE MAKUDA 54,00
0034500043 ALMARA CAROLINA DA SILVA FRACASSO 68,40
0034500859 AMANDA CRISTIANI MARQUES DA SILVA ANTUNES 54,00
0034500014 AMANDA CRISTINA CALANDRIA 57,60
0034500234 AMANDA RAPHAELA REZENDE DA SILVA 66,60
0034500041 AMANDA RIJO SOARES 70,20
0034500781 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DÁRIO 66,60
0034500273 ANA BEATRIZ DOS SANTOS BRITO 61,20
0034500158 ANA EDNA DE SOUSA AMARANTE 55,80
0034500786 ANA ELISA DO NASCIMENTO GANDARA BISPO 55,80
0034500163 ANA GRAZIELLA TERTO DIAS 63,00
0034500108 ANA LUIZA CARNEIRO DE OLIVEIRA 66,60
0034501058 ANA PAULA ALVES DOS SANTOS 68,40
0034500053 ANA PAULA ENEDINA DOS SANTOS NUCCI 59,40
0034501210 ANA PAULA GOULART DE SOUZA SILVA 59,40
0034500030 ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA 54,00
0034501032 ANA PAULA RODRIGUES TALHAMENTO 63,00
0034501216 ANANDA RAFAELA CAMPOS DE SOUZA 55,80
0034500978 ANDRÉ LUIZ DE LIMA 59,40
0034501066 ANDRE LUIZ DERENCIO 54,00
0034500664 ANDREA GALVÃO DE FRANÇA 68,40
0034501246 ANDRESSA BERNARDO DA SILVA 59,40
0034500575 ANDRESSA CRISTINA BEVENUTTI GASPARELO 57,60
0034500018 ANDRESSA KARLA DEOCLIDES TOLEDO 55,80
0034500403 ANDRESSA PALUDETTO 55,80
0034500050 ANDRESSA SUELLEN DA SILVA CARVALHO 55,80
0034500379 ANGELICA APARECIDA ALVES DOS SANTOS 55,80
0034500359 ANTONIA MARCELINA DA SILVA 57,60
0034500388 ARIELLE FERNANDA DA SILVASANCHES 59,40
0034500972 AURILIA AMARANTE DE SOUSA SILVA 59,40
0034500466 BEATRIZ DE OLIVEIRA GOMES 55,80
0034500889 BEATRIZ PADILHA DA SILVA 55,80
0034500709 BEATRIZ RIBEIRO PEIXOTO 66,60
0034500946 BIANCA GELLACIC 59,40
0034500006 BRENDA MORETTI 59,40
0034500304 BRUNA OLIVEIRA SAVEDRA 54,00
0034500949 BRUNA PASTRELLO 59,40
0034500117 BRUNA TAVARES MORGADO 64,80
0034500957 BRUNO JOSÉ DOS SANTOS GOMES 55,80
0034501051 CAMILA MONGHINI MANTOVAN 66,60
0034500936 CAMILA PEREIRA DA ROCHA 54,00
0034500010 CARLA ANDRÉIA GARCIA DA SILVA 63,00
0034501023 CARLOS AUGUSTO VICENTE QUAGLIATO 63,00
0034501097 CARLOS ROBERTO MARTINS ORTIZ JUNIOR 68,40
0034500365 CAROLINA DAVIES DE SOUZA BONORA 54,00
0034500496 CÁSSIA CILENE DA SILVA NAVA 54,00
0034500366 CELEIDE APARECIDA DOS SANTOS SALGADO 57,60
0034500637 CESAR TURINO MOMESSO 64,80
0034501239 CINTIA FERNANDA BAGLIONI 68,40
0034500454 CLARICE APARECIDA BOSCHETTI 55,80

0034500200 CLAUCIA CATELLI CAVIQUIOLI BALAMINUT 57,60
0034500103 CLAUDIA DA SILVA MARTINS 54,00
0034501107 CLAUDIA MARISA MELOZI GREGOLIN 57,60
0034500775 CLAUDIA MIRANDA 54,00
0034501296 CLEBER ROGERIO GONÇALVES 54,00
0034500480 CLEIA APARECIDA DIAS SERRANO 57,60
0034500468 CRISTIANE APARECIDA LUCIANO 72,00
0034500830 CRISTIANE FERREIRA MOURA 54,00
0034501138 CRISTINA BIAZON KAMI MURA 77,40
0034500039 CRISTINA DE OLIVEIRA LEME 55,80
0034500797 DAIANE ALBERTINI PORTO VIEIRA DOS SANTOS 63,00
0034500045 DAIANY DE SOUZA FERREIRA TANAMACHI 64,80
0034500003 DANIELA DA SILVA RICARDO AFFONSO 54,00
0034500399 DANIELA DOS SANTOS DIAS MEDEIROS 54,00
0034501322 DANIELA FERNANDA HORACIO 57,60
0034500225 DANIELE DA SILVA CAMPOS 57,60
0034500835 DANIELE SILVA GARCIA RODRIGO 68,40
0034500005 DANIELLE MARIANI DOMINGUES 66,60
0034500099 DANIELLE XAVIER DO NASCIMENTO 61,20
0034500137 DARIANNE APARECIDA DA SILVA 61,20
0034501157 DEBORA NALIATI DE VASCONCELOS 55,80
0034500255 DEBORA PRISCILA DA SILVA 55,80
0034500577 DEISE FERREIRA DE MOURA 59,40
0034500864 DEJAIR ANTONUCCI XAVIER 73,80
0034500878 DENISE LIMA TERUEL 63,00
0034500733 ELAÍDIA APARECIDA DE BRITO SANTOS 55,80
0034501181 ELAINE CONSTANCIO DA SILVA 57,60
0034500272 ELAINE NUNES RIBEIRO 55,80
0034500546 ELENICE CIRILO GOMES 54,00
0034500476 ELIANE APARECIDA RIBEIRO 55,80
0034500015 ELIANE BARROS DA SILVA XAVIER 57,60
0034500629 ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 57,60
0034500691 ELINA APARECIDA RINALDI DE SOUZA 64,80
0034500290 ERICA CRISTINA MACIEL VIEIRA 55,80
0034500338 ERIKA BRANCO MORAES AMARAL 54,00
0034500252 ESTER ALVES TEIXEIRA 55,80
0034500493 EVA APARECIDA DA SILVA SANTINI 64,80
0034500321 FABIOLA SACARDO TELLES NUNES 59,40
0034500621 FERNANDO CESAR DALBEN POSSE 59,40
0034501153 FLÁVIA AMANDA CUNHA DALALIO 61,20
0034500277 FLAVIA DE MELLO SILVA 68,40
0034500144 FLÁVIA MESSILA LEITÃO 64,80
0034500620 FRANCIELLE KAROLINE DE OLIVEIRA STRUTZEL 57,60
0034500331 FRANCISLAINE BATISTA PANUNTO 59,40
0034500258 GABRIEL PAVAN BOTERO 61,20
0034501236 GABRIELA LEANDRO BELTRAME PEREIRA 57,60
0034500693 GABRIELA OLDANE GEBARA 64,80
0034500374 GERMANO DE JESUS TOBIAS 55,80
0034501215 GIANE CRISTINA GUIMARÃES MARTINS 61,20
0034500169 GICLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA 57,60
0034500681 GIOVANA HENRIQUE SILVERIO 61,20
0034500020 GISELE BALDO ISHIKAWA 59,40
0034500208 GISELE LIPE BAUTZ 63,00
0034500763 GISELE RAMALIA PERES GIAVARINA 57,60
0034500572 GLAUCE MARIANE CACERES DOURADO ZARAMELLO 57,60
0034500727 GRAZIELA KAMI MURA LUZ 59,40
0034500073 GUSTAVO APARECIDO BUENO PEREIRA 55,80
0034501244 HELENA GOULART LEITE DA FONSECA 66,60
0034500667 HELLEN ARAUJO DO NASCIMENTO 55,80
0034500047 HELONEIDA SAMARA DA SILVA 54,00
0034500964 IGOR RAIMUNDO DE SOUZA 59,40
0034500713 IONE DE CARVALHO GRACIA 57,60
0034500506 IRISLEIDE MARTINS DIDONE 54,00
0034500075 ISABELA BERALDO DE SOUZA 64,80
0034500788 ISABELA TRINDADE GUERREIRO 55,80
0034500313 ISABELLY CAROLINY VAZ LUCHIARI 55,80
0034500828 ISIS TAINAH PALOMO VIEIRA DA SILVA 61,20
0034500648 JAMILA APARECIDA BEZERRA DUARTE 54,00
0034500844 JAMILE DE OLIVEIRA 68,40
0034500699 JANAINA CORACINI BIANCHI 55,80
0034500353 JANAINA MARTINS RAMOS 57,60
0034500915 JANETE CARDOSO DE SOUZA 55,80
0034500094 JENNIFER FERRAZ FLORENZANO 55,80
0034500185 JESSICA DE MELLO SILVA 59,40
0034501243 JESSICA LAURA BEARARI ESTEVES 54,00
0034500868 JESSICA SAMARA GONÇALVES 63,00
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0034500344 JOÃO CARLOS LEME DA SILVA 55,80
0034500019 JOÃO LUCAS PEREIRA BARREIROS 57,60
0034500023 JOÃO VITOR ZANINI CREMA 59,40
0034500393 JOICE FERNANDES GARCIA 55,80
0034501127 JOSEFA RAMOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA 54,00
0034500860 JOSELIA DE JESUS MOREIRA DA SILVA 57,60
0034500550 JOSIANE CORREA 54,00
0034500857 JULIANA BUENO ZAIA 59,40
0034501274 KAIO GABRIEL DE OLIVEIRA 66,60
0034500257 KÁTIA REGIANE RODRIGUES 59,40
0034500101 KATIA SHODA VIEIRA 68,40
0034500049 KELLY CRISTINA RODRIGUES DE MOURA 64,80
0034500823 KELLY REGINA SILVA CAMPOS REVERSI 70,20
0034501052 LAÍS DE CAMARGO FABRICIO MOURA 59,40
0034500254 LAIS VIEIRA RODRIGHERO CÂMARA 59,40
0034500791 LARA BIRAL DA SILVA LIMA 61,20
0034500838 LARISSA APARECIDA BREVE BARBOSA 54,00
0034501162 LARISSA DE SOUSA BERTOCCO 64,80
0034500001 LAURA NUNES DE OLIVEIRA 61,20
0034500738 LEANDRA DE JESUS LIMA MATTOS DA SILVA 54,00
0034500186 LEANDRO SOUZA CANAVEZI 64,80
0034500537 LEILA MARY MOTOKI 70,20
0034500116 LEONICE DE OLIVEIRA ZEBI 54,00
0034500081 LETICIA BARBOZA PETRUCELLI 55,80
0034501022 LETÍCIA DE CASTRO FERREIRA 57,60
0034500086 LETICIA MARCUSSI MARTINS 59,40
0034500684 LETÍCIA PRISCILA PAULETTO MORAIS 61,20
0034501151 LILIAN MARI MANHA NEVES 54,00
0034500016 LILIAN RODRIGUES DA SILVA 54,00
0034500082 LÍVIA MARTINS LUPINO 54,00
0034500148 LUAN FICHER SANTANA 66,60
0034501129 LUANA BELTRAMI MUNHOZ 59,40
0034500512 LUCAS DA SILVA ARMANDO 57,60
0034501313 LUCAS HARUITI NAKADAKARI 55,80
0034501159 LUCINETE DE FATIMA MARTINS TUDIÇAKI 55,80
0034500674 LUIS FABIANO SANTOS GOMES 54,00
0034500153 LUIS GUSTAVO DA SILVA COSTA 61,20
0034500824 LUIZ FELIPE CAMPOS REVERSI 73,80
0034500112 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES 57,60
0034501237 MAGNA RIOS GALELI 59,40
0034500191 MARA LUCIA AFONSO DA SILVA 55,80
0034500498 MARALINE DOS SANTOS VICENTE 57,60
0034500002 MARCELA UETSI KUMAGAI 66,60
0034500017 MARCELO DE FREITAS PITA 64,80
0034500132 MARCIA KATASE SHODA LIMA 57,60
0034500622 MÁRCIA TRIPODI 57,60
0034500668 MARCIO GUEDES SCARABELLO MELCHIOR 63,00
0034501073 MARIA CAROLINA DE MORAES PEREIRA 54,00
0034500156 MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERNANDES LOPES 57,60
0034500559 MARIA INÊS NOBREGA 63,00
0034501071 MARIA JANAINA ROCHA DE OLIVEIRA 57,60
0034500804 MARIA REGINA DE SOUZA FIDENCIO 55,80
0034500833 MARIANA VITORINO 63,00
0034500241 MARIANA YUMI KIMURA 64,80
0034500226 MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 59,40
0034500983 MARINA CRISTINA DA SILVA VIEIRA 55,80
0034500095 MARINA SOLANA FERRAZ 54,00
0034500997 MARISTELA DE SOUZA OKUNO 57,60
0034500752 MARLENE MATIAS MARTINS 54,00
0034500651 MATHEUS DIAS AMADORI 54,00
0034500390 MAYNARA DAMIANO CUCO VELASQUEZ DE OLIVEIRA 54,00
0034501020 MILENA MEIRELES PINTOR 59,40
0034501224 MILENA PAIXAO DE LIMA 59,40
0034500831 MONICA BEVILAQUA BARROS 54,00
0034501128 MÔNICA GUEDES DE AZEVEDO PITOLLI 54,00
0034500270 NATALIA ZUCHI MARTINS 57,60
0034500954 NATHALIA DE ASSIS SILVA 59,40
0034500104 NATHALIA MARIA CHEQUI 55,80
0034500464 NATHALYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA AMADOR 54,00
0034500308 NILTON DIAS PAVANI 66,60
0034500731 PALOMA VIOTTO GALVAO 64,80

0034500606 PÂMELA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 61,20
0034501118 PAMELA TOBIAS FERNANDES LIMA OKAZAKI 59,40
0034500113 PATRICIA ENEAS DA SILVA PERES 63,00
0034500215 PATRICIA LACERDA DE MATOS VALE 54,00
0034500544 PAULA ELAIZA FALCAO ROSA DE ALMEIDA 57,60
0034500021 PAULA LEOCÁDIA TEIXEIRA MATHIAS SANTOS 68,40
0034500565 POLIANA NASCIMENTO FILIPPINI 57,60
0034501009 PRISCILA DE CARVALHO HANEDA 57,60
0034500616 RAFAEL BOTELHO 73,80
0034500460 RAISSA MORENO QUIRINO 55,80
0034500846 RAQUEL DA SILVA RAPOSO ROCHA 55,80
0034501193 RAYANE VICTORIA NEVES DE ARAUJO 55,80
0034501311 REJANE SILVEIRA 57,60
0034500401 RENATA DE LIMA CAMPOS 55,80
0034500369 RENATA GALVINO MOREIRA DA COSTA 57,60
0034500639 RHAYSLA JAKELYNE BORGES MIRANDA 54,00
0034500193 RODRIGO HENRIQUE QUEIROZ 61,20
0034500296 ROGÉRIO LUIZ FERNANDES 59,40
0034500206 ROMILDO ALVES DA SILVA 57,60
0034500106 ROSA CRISTINA SASSO PEREA MARTINS 55,80
0034500051 ROSALI CRISTINA RODRIGUES CONSTANTINO 59,40
0034500068 ROSANGELA LIMA 55,80
0034500913 ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS BALMANT 57,60
0034501134 ROSANGELA PARECIDA ZAGO TIRAPELLI 57,60
0034500742 ROSIENE FRANCISCA DE SOUZA 59,40
0034500692 SAMIRA DREIA DE LIRA 57,60
0034500318 SANDY APARECIDA MENDES DE AGUIAR 61,20
0034500048 SHADIA CRISTINA BALBINO 54,00
0034500665 SILMARA CRISTIE JACQUES RODRIGUES LAPERUTA 55,80
0034501041 SILVANA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA 55,80
0034500098 SILVANA FIRMINO 59,40
0034500195 SILVANA REGINA RIBEIRO DE FREITAS 61,20
0034501098 SILVIA MARIA BUZATTO DE AGUIAR 55,80
0034500896 SIMONI AFFONSO FLORES 63,00
0034500076 SISLAINE SANCHEZ 59,40
0034500735 SIZUE DE FATIMA TOYOTA RODRIGUES 55,80
0034500910 TAILISE POIANE SILVA MANZANO 70,20
0034501245 TALITA DORO DOS SANTOS DE SOUZA 57,60
0034500032 TAYNARA MIRANDA ALVARES COSTA 64,80
0034500088 THALITA ARIANNE SILVA FÉLIX 61,20
0034501077 THAYLIZZE GOES NUNES PEREIRA 55,80
0034500100 THAYSANE DOS SANTOS MARQUEZIN 55,80
0034500367 TIAGO LIMA DE OLIVEIRA 73,80
0034501285 VANESSA CRISTINA DE BRITO SOARES 54,00
0034500801 VERONICA APARECIDA SANTIAGO 59,40
0034500470 VIVIANE CRISTINA BESSI 66,60
0034500777 VIVIANNE FERREIRA DOS SANTOS 70,20
0034500486 WARLEY ROSSELI BARALDI 54,00
0034500603 WILZA CARLA RIGHETTI 55,80
0034500532 WINDA MAYARA DO NASCIMENTO 59,40
0034500806 WOLNEY WEVERTON DAMACENA 54,00

2ª FASE – ANÁLISE DE TÍTULOS
1. Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão enviar (caso possuam) pelo 
sistema de concurso, cópia digitalizada colorida dos certificados indicados no item 21.
2. OS CERTIFICADOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 
3. A 2ª fase – Análise de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 13 (treze) de 
outubro de 2022 até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 (quatorze) 
de outubro de 2022 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
3.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente; 
3.2. Seleção do concurso inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus Concursos” 
e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS 
E ADULTOS e clicar no ícone da “lupa”;
3.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “2ª Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio, separadamente, da frente e do verso do 
título, mesmo que o verso esteja em branco;
3.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, jpeg 
ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
3.5. Categorização dos Títulos: cada título deve ser enviado no campo correspondente - Doutorado, 
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Mestrado e Especialização, sempre em arquivos separados, um de cada vez, atentando-se para a 
informação do item 3 e ao limite de certificados que podem ser enviados (ver item 21);
3.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
3.6. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o título, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo(uma ou mais páginas) 
SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
3.6.1 O(s) documento(s) inserido(s) na Opção Anexo não será(ão) pontuado(s).
3.7. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
3.8. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
5. A 2ª Fase - Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não enviarem Títulos.
6. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
7. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
8. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
9. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos encaminhados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
10. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
11. Cada título será considerado uma única vez.
12. Os comprovantes dos títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
12.1 no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
12.2 no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias, 
notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
12.3 documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
12.3.1 conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
12.3.2 conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
12.3.3 conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
13. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
14. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
15. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 73/2020.
16. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
17. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
18. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos já obtidos na Prova Objetiva.
19. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados. 
20. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) 
serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
21. Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

em nível de Doutorado, na área da Educação, 
acompanhado do Histórico Escolar, devidamente 

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

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

em nível de Mestrado, na área da Educação, 
acompanhado do Histórico Escolar, devidamente 

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização

Certificado registrado por instituição devidamente 
credenciada pelo MEC ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível 
de especialização - lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 horas/aula, na área da Educação 
(exceto o exigido no pré-requisito), emitido por 

instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado de 
histórico escolar.

03 1,0 ponto 3,0 
pontos

22. Após efetuadas as devidas avaliações do(s) título(s) entregue(s) pelo candidato este(s) ficará(ão) 
disponibilizado(s) no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/
PORTAL DO CANDIDATO, podendo ser visualizado(s) até a publicação da Homologação do Concurso 

Público, regido por este edital.
23. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para entrega de títulos 
(01/10/2022), 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

Bauru, 01º de outubro de 2022.
A Comissão

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – NUTRICIONISTA - EDITAL 12/2022 
(prova realizada em 28/08/2022) E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.

Inscrição Nome Completo Prova Objetiva
0038800081 ADRIELLEN DUARTE MORAES DE OLIVEIRA 54,00
0038800173 AFFONSO SANCHES NETO 70,20
0038800102 ALESSANDRA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 55,80
0038800349 ALINE MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 54,00
0038800307 AMABILE GASPARELO ANDRADE 55,80
0038800236 AMANDA FORNAZARI GOBBI 54,00
0038800359 AMANDA FRANCISCA DA SILVA 54,00
0038800027 ANA ALICE LOPES GOMES 64,80
0038800223 ANA BEATRIZ LIMA DA SILVA 59,40
0038800118 ANA LUIZA DI SESSA 64,80
0038800038 ANA VALERIA LUQUIARI PARDO 55,80
0038800014 ANANDA LACAL MACHADO MONDINI 61,20
0038800044 ANGELA SANTIAGO DA CUNHA 54,00
0038800015 ANGÉRICA CRISTIANE MARQUES VICENTE 59,40
0038800095 ARIANE AGUIAR TEIXEIRA 55,80
0038800067 BEATRIZ TICIANO GALLIS 54,00
0038800187 BRUNA MICHELE MARTINS PAULINO 61,20
0038800005 CAMILA ALINE DE MELLO MARELLI 54,00
0038800268 CAMILA DE AGUIAR GIGIOLI 55,80
0038800053 CARLA DE SOUZA CRUZ 63,00
0038800186 CARMENLUCI APARECIDA DA SILVA CAMARGO 66,60
0038800022 CAROLINA FROES JUSIOLI TAGLIOLATTO 55,80
0038800125 CAROLINE MANZATO 55,80
0038800181 CRISTINA ALVES DA SILVA LUCHINI 57,60
0038800012 DANIELLE GARIJO MARANI 55,80
0038800386 DANIELLY FANHANI VERARDO 61,20
0038800274 DÉBORA DE CARVALHO LIMA 57,60
0038800063 DÉBORA RAQUEL LAGES RODRIGUES 59,40
0038800026 DEBORAH CRISTINA CAMAFORTE DAMASCENO 55,80
0038800372 DINARA BIASIN 57,60
0038800031 EDNA FRANCISCA IGNACIO NOGUEIRA 55,80
0038800023 ELLEN MENDES SILVA 63,00
0038800157 ÉRICA NASCIMENTO 59,40
0038800310 ÉRICA OKI 72,00
0038800266 FABIANE HIGO 64,80
0038800338 FÁBIO BORGES D ANTONIO 59,40
0038800325 FERNANDA GASPARINI DIONIZIO DIAS 54,00
0038800257 FERNANDA GONÇALVES GUIDETTI HOMELIS 59,40
0038800068 GABRIELA CAMPOS DE OLIVEIRA OROZ 55,80
0038800343 GABRIELA DE LAZARI SILVA COSTA 57,60
0038800160 GABRIELA DE PAULA GORRERI 66,60
0038800232 GABRIELA POLICARPO HENN ARJONA 54,00
0038800113 GIOVANA BRAGA NAKAMURA 61,20
0038800233 GIOVANA ZANGRANDE NEGRISOLO DUZANSKI 64,80
0038800076 GUSTAVO FELLI BASILE 55,80
0038800054 GUSTAVO RODRIGUES FRANCISCO 68,40
0038800328 HELEN DIAS MARTINS 63,00
0038800096 HELEN TAYSA DE MOURA 61,20
0038800191 HELLEN DA SILVA PERIÇARI 63,00
0038800136 ISABELA ARANTES 61,20
0038800241 ISABELA COLICCHIO JARDIM LEITE 70,20
0038800002 ISABELLE DOMENEGHETTI CREPALDI 68,40
0038800330 JÉSSICA SOARES LOUREIRO 54,00
0038800258 JOYCE FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA 63,00
0038800154 JULIA APARECIDA SPIRI BATISTELA 55,80
0038800282 JULIA MARTINS TUDICAKI 57,60
0038800217 JULIANA CAVALHERI DE SOUZA 57,60
0038800254 KALINA PLAMENOVA KOCHLOUKOVA 64,80
0038800255 KARINA FERNANDES DE CAMARGO 63,00

0038800311 KELLEN DE SOUZA OLIVEIRA 55,80
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0038800263 KRIZIA MESCHIATI 61,20
0038800334 LAÍS MIRANDA DE MELO MARIANO 55,80
0038800237 LARISSA FERNANDA PITONI SILVA 59,40
0038800104 LEONARDO DE OLIVEIRA FERASOLI 59,40
0038800143 LETICIA VIERSA MASSUFERO 64,80
0038800085 LOANA KARINA BENEDITO PEREIRA 57,60
0038800201 LUCAS BARBOZA DE GODOI 59,40
0038800137 LUCÉLIA CAMPOS APARECIDO MARTINS 61,20
0038800341 LUIZA VERONESE LOURENÇÃO 54,00
0038800230 MARCELA LEOZ MARINELLO 61,20
0038800277 MARCELA PERES RODRIGUES MADUREIRA 54,00
0038800082 MARCELA SAMPAIO COSTA 55,80
0038800133 MARCELLE CAETANO FERREIRA CAVASSAN 55,80
0038800309 MARCELO MORAIS VICENTINI 59,40
0038800019 MARIA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA 57,60
0038800146 MARIA EDUARDA DA SILVA CHAVES 64,80
0038800373 MARIANA ROBERTA DA SILVA ORTOLAN 61,20
0038800249 MARIANA VIEIRA SANT ANNA 54,00
0038800301 MARINA CARRARA 66,60
0038800195 MATEUS DIONISIO RIBEIRO 54,00
0038800283 MAYRA DINIZ WASHINGTON 54,00
0038800040 NATALIA VENDRAMINI GUSKUMA 59,40
0038800106 NATALLY BERGONZINE BARBOSA 64,80
0038800144 NATHALI FERNANDA MAIORALI 61,20
0038800243 NAYRA ETSUKO AMORIM MINAMI 59,40
0038800007 PATRICIA ARLETE SIMAS 59,40
0038800211 PATRÍCIA MADUREIRA RODRIGUEZ BARBOSA 57,60
0038800218 PATRICIA PELISSARO LOQUETE RAMALHO 54,00
0038800060 POLIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 55,80
0038800342 POLIANA DELICOLI PORTES 54,00
0038800259 PRISCILA RAINERI BARTOLOMEU 59,40
0038800164 REGIANE CHANTRES RAMPAZZO 54,00
0038800203 RENATO MINORU SHIMADA 54,00
0038800356 RHAINARA DOMINGOS DOS SANTOS 55,80
0038800396 SARA LAVISO ARAÚJO 54,00
0038800058 SARAH SFORCIN PINHEIRO 54,00
0038800228 STÉFANY DOS SANTOS ALMEIDA SOUSA 55,80
0038800107 STHÉFANY THAWINE DOS SANTOS RODRIGUES 55,80
0038800048 SUSIANE RIBEIRO CORREIA DE SOUZA 68,40
0038800066 SUZANA MARCELINO NUNES 55,80
0038800369 TAMIRES SILVA PARRA 54,00
0038800115 TASSIANE DE PAULA SUDBRACK 63,00
0038800062 TAYOANA CAROLINA SILVA 54,00
0038800162 THAMIRIS ALVES VIANA 54,00
0038800202 VANESSA BERTOLINI MENESES 57,60
0038800009 VANESSA DE FATIMA IBBA 55,80
0038800269 VICTÓRIA MARIA DA CRUZ FERREIRA ALVES 61,20
0038800177 VICTÓRIA MORALEZ SOARES 55,80
0038800199 VINÍCIUS DA SILVA GONÇALVES 68,40
0038800329 WILLIAN FERNANDES DE OLIVEIRA 59,40

2ª FASE – ANÁLISE DE TÍTULOS
1. Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão enviar (caso possuam) pelo 
sistema de concurso, cópia digitalizada colorida dos certificados indicados no item 21.
2. OS CERTIFICADOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 
3. A 2ª fase – Análise de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 13 (treze) de 
outubro de 2022 até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 14 (quatorze) 
de outubro de 2022 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
3.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente; 
3.2. Seleção do concurso inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus Concursos” 
e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – NUTRICIONISTA e clicar no ícone da “lupa”;
3.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “2º Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio, separadamente, da frente e do verso do 
título, mesmo que o verso esteja em branco;
3.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, jpeg 
ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
3.5. Categorização dos Títulos: cada título deve ser enviado no campo correspondente - Doutorado, 
Mestrado e Especialização, sempre em arquivos separados, um de cada vez, atentando-se para a 
informação do item 3 e ao limite de certificados que podem ser enviados (ver item 21);

3.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
3.6. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para enviar 
que complemente(m) o título, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo (uma ou mais páginas) 
SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
3.6.1 O(s) documento(s) inserido(s) na Opção Anexo não será(ão) pontuado(s).
3.7. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
3.8. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
5. A 2ª Fase - Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não enviarem Títulos.
6. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
7. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
8. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue, inclusive no que tange seu reconhecimento 
pelo órgão competente.
9. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos encaminhados deverá ser 
encaminhado, também, o correspondente comprovante de alteração do nome.
10. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 21), o candidato deverá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
11. Cada título será considerado uma única vez.
12. Os comprovantes dos títulos deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/
departamento e assinatura do responsável, assim como com data do documento, e: 
12.1 no caso de declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data de 
homologação do respectivo título ou de homologação da ata de defesa;
12.2 no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/atividades com as respectivas cargas horárias, 
notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação); 
12.3 documentos obtidos de meio digital (arquivos da internet) apenas serão aceitos se atenderem a uma 
das seguintes condições: 
12.3.1 conter a informação de que o documento foi assinado digitalmente ou eletronicamente e conter a 
identificação do assinante; 
12.3.2 conter código de verificação de sua autenticidade e assinatura devidamente identificada do 
responsável por sua emissão; 
12.3.3 conter código e endereço eletrônico de verificação de sua autenticidade. 
13. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
14. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
15. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 1141/2022.
16. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
17. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
18. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos já obtidos na Prova Objetiva.
19. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados. 
20. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) 
serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
21. Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC)

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC)

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente ou Declaração 

de conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento com carga horária mínima de 

360 horas/aula na área da Nutrição, emitida por 
instituição reconhecida por órgão competente, 

acompanhado de histórico escolar.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

22. Após efetuadas as devidas avaliações do(s) título(s) entregue(s) pelo candidato este(s) ficará(ão) 
disponibilizado(s) no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/
PORTAL DO CANDIDATO, podendo ser visualizado(s) até a publicação da Homologação do Concurso 
Público, regido por este edital.
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23. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para entrega de títulos 
(01/10/2022), 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

Bauru, 01º de outubro de 2022.
A Comissão

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 19/2022 de Abertura de Inscrições 
do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – ARTE publicado no 
Diário Oficial do Município de Bauru no dia 17 (dezessete) e 27 (vinte e sete) de setembro de 2022, resolve 
RETIFICAR o ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - CONHECIMENTOS GERAIS DA 
EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO - Sugestão bibliográfica – item 6:

ONDE SE LÊ:
ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
……………………………………………………………………………………
CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
……………………………………………………………………………………
Sugestão bibliográfica:
……………………………………………………………………………………
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da 
Vida. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020. p.35-63; 
p.86-95. Disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias_1/mec-lanca-documento-sobre-
implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf Acesso em 07.set.2022.
 
LEIA-SE:

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

……………………………………………………………………………………
CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
……………………………………………………………………………………
Sugestão bibliográfica:
……………………………………………………………………………………
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020. p.35-63; p.86-95. 
Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacacao/pdf/PNEE_revisao_2808.pdf
 

Bauru/SP, 06 de outubro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 19/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
ARTE descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis 
aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Pedro 
Luiz Padovini, Maria Manoela Maschietto Brito, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Lívia Carolina Baenas 
Barizon sob a coordenação de Josiane Gomes de Moraes, Mônica Cristina Pereira Santana e Walquiria 
Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 2050/2022, 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 da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.

7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) 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.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - 

FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º ANO - 

ARTE

01

Conclusão do Curso 
de Licenciatura 

Plena em Educação 
Artística ou 

Licenciatura em 
Educação Artística 

com habilitação 
em qualquer das 
linguagens: artes 

visuais, artes 
plásticas, música, 

teatro, artes cênicas e 
dança ou Licenciatura 
em Arte em qualquer 

das linguagens: 
artes visuais, artes 
plásticas, música, 

teatro, artes cênicas 
e dança

R$ 1.536,54 R$ 
1.000,00

20 horas / 
semanais R$ 45,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei n° 5.999/10 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 10 
(dez) de outubro de 2022 até as 16h do dia 19 (dezenove) 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: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
ARTE, 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 19 (dezenove) 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 
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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.
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 10 (dez) e 11 (onze) 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 15 (quinze) 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 10 (dez) de outubro a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro 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 10 (dez) de outubro às 
16h do dia 25 (vinte e cinco) 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 10 (dez) de outubro a 19 (dezenove) 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 
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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 12 (doze) de novembro de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 

FUNDAMENTAL – 6º AO 
9º ANO – ARTE

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da 

Educação e 
Legislação

15

Psicologia 10
Língua 

Portuguesa 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
ARTE será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 27 (vinte e sete) 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.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade 
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 22 (vinte e dois) 
de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar ou declaração da instituição 
que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de 
pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título;

e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 2050/2022;
h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente (MEC) ou 

Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula na área correlata ao concurso, emitida 
por instituição reconhecida por órgão competente 

(MEC), acompanhado de histórico escolar.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei como documento de identificação. Não serão aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
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pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos. 
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de 
material transparente).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
ARTE terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 
9º ANO – ARTE terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação 
e a nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei 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 12 (doze) de novembro 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 Conhecimentos Gerais da Educação e Legislação 
da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. Para 
melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome 
ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. O candidato que já obteve a pontuação 
na(s) questão(ões) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional. 
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo estes ser visualizados 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;
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f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística ou Licenciatura em Educação Artística 
com habilitação em qualquer das linguagens: artes visuais, artes plásticas, música, teatro, artes cênicas e 
dança ou Licenciatura em Arte em qualquer das linguagens: artes visuais, artes plásticas, música, teatro, 
artes cênicas e dança, 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 2050/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – ARTE

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Arte Brasileira; práticas e processos criativos.
2. Materiais, técnicas e suportes nas linguagens de Artes visuais, Dança, Música e Teatro.
3. Leitura ou análise crítica da obra de Arte.
4. Mediação cultural.
5. Elaboração e uso de materiais e recursos didáticos para o ensino das linguagens de Artes visuais, Dança, 
Música e Teatro.
6. Planejamento, acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem nas linguagens de Artes 
visuais, Dança, Música e Teatro.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
1. ALMEIDA, Berenice de. Encontros Musicais: Pensar e fazer música na sala de aula. Editora. São Paulo: 
Editora Melhoramentos, 2009.
2. ALMEIDA, Milton José de. Cinema: Arte e memória. 2ª Edição. Campinas: Autores Associados, 2009.
3. ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. Guia da História da Arte. 2ª Edição. Lisboa: Editora 
Estampa, 1994. 
4. BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. Trad. Maria Paula V. Zurawski, j. Guinsburg, 
Sergio Coelho, Clovis Garcia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. 
5. CALABRESE, Omar. A linguagem da Arte. Trad. Tânia Pellegrini. Rio de Janeiro: Editora Globo, 
1987.
6. COX, Maureen. Desenho da Criança. Trad. Evandro Ferreira. 3ª Edição. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2007.
7. CONDURU, Roberto. Cruzando o Atlântico e outros hiatos: ligações artísticas entre Brasil, África - e 
além. Lisboa: Centro de Estudos Comparatistas - Universidade de Lisboa, 2010. Disponível em:
<http://artafrica.letras.ulisboa.pt/uploads/docs/2016/04/18/5714dd9243015.pdf> Acesso em 03 Set. 2022.
8. DERDYK, Edith. Formas de pensar o Desenho: Desenvolvimento do grafismo infantil. 2ª Edição. São 
Paulo: Editora Scipione, 1994.
9. DESGRANGES, Flávio. A Pedagogia do Espectador. 2ª Edição. São Paulo: Editora Hucitec, 2010.
10. FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira hoje. 2ª Edição. São Paulo: Publifolha, 2009.
11. FARO, Antônio José. Pequena História da Dança. 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 
2004.
12. LABAN, Rodolf. Domínio do Movimento. Org. Lisa Ullmann. Trad. Anna Maria Barros. São Paulo: 
Editora Summus, 1978.
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13. MANTOAN, Maria tereza Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por que? Como Fazer? 2ª Edição, São 
Paulo: Editora Moderna, 2006.
14. MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE Gisa; GUERRA, Maria Terezinha Telles. Teoria e Prática do 
Ensino da Arte: A língua do mundo. Editora FDT, São Paulo, 2010.
15. MARTINS, Mirian Celeste; Picosque, Gisa. Mediação Cultural para professores andarilhos na 
cultura. 2ª Edição. São Paulo: Intermeios, 2012.
16. MOREIRA, Terezinha Maria Losada. A interpretação da imagem: subsídios para o ensino de arte. 
2005. Rio de janeiro: Editora Mauad X, 2011.
17. OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. 26ª Edição. Petrópolis: Editora Vozes, 
2011.
18. SEVERIANO, Jairo. Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade. São 
Paulo: Editora 34, 2008.
19. SHAFER, Murray. O ouvido pensante. Trad. Marisa Trench de O. Fonterrada; Magda R. Gomes da 
Silvia; Maria Lúcia Pascoal. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1991.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
1. A função social, cultural e política da escola e o compromisso social do Educador. 
2. Educação Inclusiva.
3. Pedagogia e Saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas Públicas em Educação.
5. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
6. Projeto Político Pedagógico: concepção e significado para orientação e planejamento do processo de 
ensino-aprendizagem.
7. A avaliação da aprendizagem. 
8. Relações entre escolas, famílias e comunidade.
9. Legislação educacional.
10. Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru.
11. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP) – Prefeitura Municipal de Bauru.

Sugestão bibliográfica:
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Artigos: 5º; 6º; 
205 ao 214 e 226 ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm  Acesso em:  07.set.2022.
2. BRASIL. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069, de 
13 de julho de l990. Do artigo 1º ao 6º; 13 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf Acesso em: 07.set. 2022.
3. BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas 
alterações. Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; e do 58 ao 60. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm  Acesso em: 07.set.2022.
4. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p.7 -15; p.57-65; 
p.199-211.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.
pdf Acesso em 07.set.2022.
5. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: 2013.p.102-129. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-
diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 Acesso em 07.set.2022.
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020.p.35-63; p.86-95. 
Disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacacao/pdf/PNEE_revisao_2808.pdf
7. BAURU. Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da 
Educação do Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. 
Disponível em:
https://sapl.bauru.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=6181&texto_consolidado=1
8. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP). Decreto Municipal de Bauru nº 13.140, de 22 
de agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível 
em: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf Acesso em 
07.set.2022.
9. BRASIL. Conselho Escolar e a aprendizagem na escola (caderno 2). Brasília, MEC 2004. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad2.pdf Acesso em 07.set.2022
10. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
11. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: MF Livros. 2008. 
Capítulos: I, II, III e IV.
12. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola e a questão das representações 
sociais. Eccos revista científica, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 79-88, 2002. Disponível em: https://www.redalyc.
org/pdf/715/71540206.pdf Acesso em: 07.set.2022 
13. BAURU, Secretaria Municipal da Educação do Município de Bauru. Currículo Comum Ensino 
Fundamental (versão atualizada de acordo com a BNCC). 2022. Textos selecionados: ASBAHR, 
Flávia da Silva Ferreira. Princípios teóricos e metodológicos do currículo municipal de Bauru: BNCC 
como referência normativa e teoria histórico-cultural como fundamento. (p.12 a 25 do arquivo pdf); 
CAVALIERI, Alessandra Moreira; SANTOS, Fabio Schwarz Soares dos; FONSECA, ABREU, Katia de; 
REMAEH, Lígia Maria Ramazzini. O currículo como articulador dos saberes. (p.26 a 28 do arquivo pdf); 
SANTOS, Fabio Schwarz Soares dos; CAMPOS, Mariadne Beline; SANTOS, Michelle Caroline Ferreira 
dos. A avaliação como processo didático-pedagógico: pressupostos do currículo em consonância com 
a BNCC (p.100 a 109 do arquivo pdf) e Arte (p. 110 a 141 do arquivo pdf). Disponível em: https://www2.
bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_comum_ensino_fundamental.pdf Acesso 
em: 16.set.2022. 
14. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.11.ed.rev- Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. Capítulos: I, III e IV.
15. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Inovações e Projeto Político-Pedagógico: uma relação regulatória 
ou emancipatória? Cad. Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p.267-281, dez. 2003. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a02v2361.pdf Acesso em: 07.set.2022.

PSICOLOGIA
1. As relações entre desenvolvimento, aprendizagem e ensino na perspectiva da Psicologia Histórico-
Cultural de L. S. Vigotski.
2. O papel da educação escolar no desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

3. Atividade de Estudo, Sentido e Significado.
4. Arte e desenvolvimento psicológico.
5. A produção do fracasso escolar.
6. Processos de medicalização na educação escolar. 

Sugestões bibliográficas
1. ASBAHR, F. S. F.; SOUZA; MEIRA, M. E. M. Crianças desatentas ou práticas pedagógicas sem sentido? 
Relações entre motivo, sentido pessoal e atenção. Nuances: estudos sobre Educação, Presidente Prudente-
SP, v. 25, n. 1, p. 97-115, jan./abr. 2014. Disponível em http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v25i1.2735
2. EIDT, N, M.; TULESKI, S. C. Repensando os distúrbios de aprendizagem a partir da Psicologia 
Histórico-Cultural. Psicologia em Estudo. Maringá, v. 12, n3, p.531-540, set./dez.2007. Disponível http://
www.scielo.br/pdf/pe/v12n3/v12n3a10
3. FACCI, M. G. D. A escola é para poucos? A positividade da escola no desenvolvimento psicológico dos 
alunos em uma visão vygotskyana. Revista Psicologia Política. São Paulo, vol. 10, nº 20, pp. 315-328, jul./dez 
2010. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-549X2010000200010&script=sci_
abstract
4. SHIMA, S. B. Vigotski e o estudo da psicologia da arte: contribuições para o desenvolvimento humano. 
Psicologia e Sociedade. vol.26, nº.1, Belo Horizonte Jan./Apr. 2014.Disponível em http://dx.doi.
org/10.1590/S0102-71822014000100004
5. BAURU, Secretaria Municipal da Educação do Município de Bauru. Currículo Comum Ensino 
Fundamental (versão atualizada de acordo com a BNCC). 2022. MARTINS. Ligia Márcia. Fundamentos 
da Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica (p. 41-80 do arquivo pdf); ASBAHR. 
Flávia da Silva Ferreira. Atividade de estudo como guia do desenvolvimento da criança em idade 
escolar: contribuições ao currículo de Ensino Fundamental (p. 95-117 do arquivo pdf). ANJOS. 
Ricardo Eleutério dos. Comunicação íntima pessoal e desenvolvimento psicológico na adolescência: 
pensando na organização do ensino nas séries do ensino fundamental II (p. 119-145 do arquivo pdf); 
PASTANA, Marcela; SPOSITO Sandra Elena. Sexualidade e questões de gênero. (p. 295-315 do arquivo 
pdf). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_
comum_ensino_fundamental.pdf  Acesso em: 16.set.2022.

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

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://dicionario.priberam.org

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

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

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
17/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/09/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
06/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/10/2022 Abertura das Inscrições
19/10/2022 Encerramento das Inscrições

10 e 11/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
15/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

10 a 19/10/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/10/2022 a 
25/11/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
12/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/11/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11/2022 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/11/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

22/12/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação de Entrega 
de Títulos

29/12/2022 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
05/01/2023 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

09 e 10/01/2023 Previsão da Entrega de Títulos
31/01/2023 Previsão de Classificação Final
11/02/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 17 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

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 20/2022 de Abertura de Inscrições 
do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – INGLES publicado 
no Diário Oficial do Município de Bauru no dia 17 (dezessete) e 27 (vinte e sete) de setembro de 2022, 
resolve RETIFICAR o ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - CONHECIMENTOS 
GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO - Sugestão bibliográfica – item 6:
 
ONDE SE LÊ:

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

……………………………………………………………………………………
CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
……………………………………………………………………………………
Sugestão bibliográfica:
……………………………………………………………………………………
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da 
Vida. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020. p.35-63; 
p.86-95. Disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias_1/mec-lanca-documento-sobre-
implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf Acesso em 07.set.2022.
 
LEIA-SE:

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

……………………………………………………………………………………
CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO
……………………………………………………………………………………
Sugestão bibliográfica:
……………………………………………………………………………………
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020. p.35-63; p.86-95. 
Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacacao/pdf/PNEE_revisao_2808.pdf
 

Bauru/SP, 06 de outubro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 20/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
INGLÊS descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis 
aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Valéria Biondo, Beatriz Garcia Sanchez, Marisa Eugênia Mellilo Meira e Andrea Belli Floriano, sob a 
coordenação de Caio Farinelli Bastos, Karina Osti e Mariana Félix Bueno Belone sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria n.º 2051/2022, 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 da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
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8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) 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.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
- FUNDAMENTAL – 6º 
AO 9º ANO - INGLÊS

01

Conclusão da 
Licenciatura em 

Letras/ Português 
- Inglês ou 

Licenciatura em 
Inglês

R$ 1.536,54 R$ 
1.000,00

20 horas / 
semanais R$ 45,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei n° 5.999/10 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 10 
(dez) de outubro de 2022 até as 16h do dia 19 (dezenove) 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: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
INGLÊS, 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 19 (dezenove) 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.
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 10 (dez) e 11 (onze) 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 15 (quinze) 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 10 (dez) de outubro a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro 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 10 (dez) de outubro as 
16h do dia 25 (vinte e cinco) 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 10 (dez) de outubro a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 

ANO – INGLÊS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da 

Educação e 
Legislação

15

Psicologia 10
Língua 

Portuguesa 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
INGLÊS será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 27 (vinte e sete) 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.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade 
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 22 (vinte e dois) 
de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar ou declaração da instituição 
que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de 
pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título;
e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 2051/2022;
h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos
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Mestrado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente (MEC) ou 

Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula na área correlata ao concurso, emitida 
por instituição reconhecida por órgão competente 

(MEC), acompanhado de histórico escolar.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei como documento de identificação. Não serão aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos. 
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  

18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de 
material transparente).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
INGLÊS terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – INGLÊS terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação 
e a nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei 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 12 (doze) de novembro 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 Conhecimentos Gerais da Educação e Legislação 
da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
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2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. Para 
melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome 
ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. O candidato que já obteve a pontuação 
na(s) questão(ões) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional. 
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo estes ser visualizados 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;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Licenciatura em Letras/ Português - Inglês ou Licenciatura em Inglês, 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 
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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 2051/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – INGLÊS 

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Estratégias textuais
1.1. Skimming e Scanning
1.2. Pronomes
1.3. Cognatos e falso cognatos
1.4. Processo de formação de palavras: prefixos e sufixos
1.5. Compreensão crítica e aprofundada de textos
2. Aspectos gramaticais
2.1. Artigos: definidos e indefinidos
2.2. Verbos: regulares e irregulares
2.3. Tempos verbais: formas afirmativa, interrogativa e negativa
2.3.1. Present Simple
2.3.2. Present Continuous
2.3.3. Simple Past
2.3.4. Past Continuous
2.3.5. Present Perfect
2.3.6. Past Perfect
2.3.7. Simple Future: will, be going to
2.4. Orações Condicionais: First/Second Conditional
2.5. Relative Clauses
2.6. Voz Passiva
2.7. Conjunções
2.8. Modal Verbs
2.9. Advérbios

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO – LEGISLAÇÃO
Programa
1. A função social, cultural e política da escola e o compromisso social do Educador. 
2. Educação Inclusiva.
3. Pedagogia e Saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas Públicas em Educação.
5. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
6. Projeto Político Pedagógico: concepção e significado para orientação e planejamento do processo de 
ensino-aprendizagem.
7. A avaliação da aprendizagem.
8. Relações entre escolas, famílias e comunidade.
9. Legislação educacional.
10. Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru.
11. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP) – Prefeitura Municipal de Bauru.

Bibliografia
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações.    Artigos: 5º; 6º; 
205 ao 214 e 226 ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm   
2. BRASIL. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069, de 
13 de julho de l990. Do artigo 1º ao 6º; do 13 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf 
3. BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas 

alterações. Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; e do 58 ao 60. 
4. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. p.7 -15; p.57-
65; p. 241- 263. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_
versaofinal_site.pdf
5. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília:2013. p.102-129. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-
diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
6. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 
Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Brasília; MEC. SEMESP. 2020. p.35-63; p.86-95. 
Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacacao/pdf/PNEE_revisao_2808.pdf
7. BAURU. Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da 
Educação do Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. 
Disponível em:
https://sapl.bauru.sp.leg.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=6181&texto_consolidado=1
8. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP). Decreto Municipal de Bauru nº 13.140, de 22 de 
agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em:
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf
9. BRASIL. Conselho Escolar e a aprendizagem na escola (caderno 2). Brasília, MEC 2004. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad2.pdf  
10. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
11. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola – teoria e prática. Goiânia: MF Livros. 
2008. Capítulos: I, II, III e IV.
12. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola e a questão das representações 
sociais. Eccos Revista Científica, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 79-88, 2002. Disponível em: https://www.redalyc.
org/pdf/715/71540206.pdf
13. BAURU, Secretaria Municipal da Educação do Município de Bauru. Currículo Comum Ensino 
Fundamental (versão atualizada de acordo com a BNCC). 2022. Textos selecionados: ASBAHR, Flávia 
da Silva Ferreira. Princípios teóricos e metodológicos do currículo municipal de Bauru: BNCC 
como referência normativa e teoria histórico-cultural como fundamento. (p.12 a 25 do arquivo 
pdf); CAVALIERI, Alessandra Moreira; SANTOS, Fabio Schwarz Soares dos; FONSECA, ABREU, 
Katia de; REMAEH, Lígia Maria Ramazzini. O currículo como articulador dos saberes. (p.26 a 28 
do arquivo pdf); SANTOS, Fabio Schwarz Soares dos; CAMPOS, Mariadne Beline; SANTOS, Michelle 
Caroline Ferreira dos. A avaliação como processo didático-pedagógico: pressupostos do currículo em 
consonância com a BNCC (p.100 a 109 do arquivo pdf) e Língua Inglesa (p. 267 a 285 do arquivo pdf). 
Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_comum_
ensino_fundamental.pdf
14. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.11.ed.rev- Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. Capítulos: I, III e IV.
15. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Inovações e Projeto Político-Pedagógico: uma relação regulatória 
ou emancipatória? Cad. Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p.267-281, dez. 2003. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a02v2361.pdf

PSICOLOGIA 
Programa
1. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural
2. O desenvolvimento psicológico e as relações entre desenvolvimento e aprendizagem na perspectiva da 
Psicologia Histórico-Cultural de L. S. Vigotski
3. Formação cultural do psiquismo: funções psicológicas elementares e funções psíquicas superiores
4. Conteúdo e estrutura da atividade de estudo
5. Desenvolvimento psicológico e a organização do ensino
6. Formação de conceitos e desenvolvimento do pensamento

Bibliografia
BAURU, Secretaria Municipal da Educação do Município de Bauru. Currículo Comum Ensino Fundamental 
(versão atualizada de acordo com a BNCC). 2022. MARTINS. Ligia Márcia. Fundamentos da Psicologia 
Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica (p. 41-80 do arquivo pdf); ASBAHR. Flávia da Silva 
Ferreira. Atividade de estudo como guia do desenvolvimento da criança em idade escolar: contribuições ao 
currículo de Ensino Fundamental (p. 95-117 do arquivo pdf). ANJOS. Ricardo Eleutério dos. Comunicação 
íntima pessoal e desenvolvimento psicológico na adolescência: pensando na organização do ensino nas 
séries do ensino fundamental II (p. 119-145 do arquivo pdf), Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/
arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_comum_ensino_fundamental.pdf Acesso em: 16.set.2022.

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

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/
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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).

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

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

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
17/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/09/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
06/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/10/2022 Abertura das Inscrições
19/10/2022 Encerramento das Inscrições

10 e 11/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
15/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

10 a 19/10/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/10/2022 a 
25/11/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
12/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/11/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11/2022 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/11/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

22/12/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação de Entrega 
de Títulos

29/12/2022 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
05/01/2023 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

09 e 10/01/2023 Previsão da Entrega de Títulos
31/01/2023 Previsão de Classificação Final
11/02/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 17 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 21/2022
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 SAÚDE - TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Waldecir Antonio José da Cunha, Guilherme Trípoli, Matheus Seiji Bazaglia Kuroda, Anderson Aparecido 
da Silva, Rosilene Maria dos Santos Reigota, sob a coordenação de Daniel Godoy Tarcinalli, Priscila 
Sayuri de Freitas Fujisawa, Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria n.º 2052/2022, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal 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.
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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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
9. 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 07 (sete) de janeiro de 2023.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
14. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em Saúde 
- TÉCNICO DE 

CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS DE 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA

01

Conclusão do Ensino 
Médio e Conclusão do
Curso de Condutor de 
Veículo de Urgência e 

Emergência e
Carteira Nacional de 

Habilitação – Categoria 
D (dentro da validade).

R$ 1.887,90 R$ 
1.000,00

36 horas / 
semanais R$ 45,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1/Grade dos Técnicos 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.

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 10 
(dez) de outubro de 2022 até as 16h do dia 19 (dezenove) 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 Saúde - TÉCNICO DE 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 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 19 (dezenove) 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.
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 10 (dez) e 11 (onze) 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 15 (quinze) 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/
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documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 10 (dez) a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro 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 10 (dez) de outubro as 
16h do dia 25 (vinte e cinco) 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 10 (dez) a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro 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:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em Saúde 
- TÉCNICO DE 

CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS DE 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação SUS 10

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Prova 
Prática

Consistirá de manobras 
de imobilização; suporte 

básico de vida RCP adulto 
e infantil, abertura de 

vias aéreas, abordagem 
de vítimas e manuseio de 
equipamentos próprios de 

veículo de emergência (tipo 
ambulância); sinalização 

de cena; aferir a habilidade 
do candidato em direção 

veicular, a fim de averiguar 
se o candidato está apto a 

exercer satisfatoriamente a 
sua função.

- 60 Eliminatório e 
Classificatório’ -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde - TÉCNICO DE 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 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 27 (vinte e sete) 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 habilitados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
consistirá de manobras de imobilização; suporte básico de vida RCP adulto e infantil, abertura de vias 
aéreas, abordagem de vítimas e manuseio de equipamentos próprios de veículo de emergência (tipo 
ambulância); sinalização de cena; aferir a habilidade do candidato em direção veicular, a fim de averiguar 
se o candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função.
2.2.1. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 
1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 100 (cem) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

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 12 (doze) de novembro 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 07 (sete) de janeiro de 2023.



22 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE OUTUBRO DE 2.022

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.  
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 Técnico em Saúde - TÉCNICO 
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 0,80 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta 
fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da 1ª Fase - 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 Técnico em Saúde - TÉCNICO 
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 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 100 (cem) 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 12 (doze) de novembro de 2022.
c) obtiver maior número de acertos 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 Legislação Sus da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
h) 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.
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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;
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;
x) a comprovação de não possuir pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que sua CNH 
não esteja em processo de cassação, suspensão ou bloqueio, por meio de Certidão do prontuário da CNH, 
Certidão de histórico de pontos na CNH, Consulta de Instauração de Processo de Cassação e de Suspensão 
de CNH.
*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 Médio devidamente registrado no órgão competente – MEC e Conclusão do Curso de Condutor 
de Veículo de Urgência e Emergência, emitido por instituições credenciadas pelo Detran e Carteira Nacional 
de Habilitação – Categoria D (dentro da validade)) 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) Não possuir pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não possuir processo de cassação, 
suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação;
k) 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 2052/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

Conduzir veículos de urgência, verificar as condições de funcionamento do veículo e transportar pessoas 
doentes/acidentadas. Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes. Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas 
orientações. Inspecionar a ambulância ao assumir o plantão, bem como antes de cada saída, verificando o 
estado da lataria, dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do carter, testando freios, parte elétrica 
e outros mecanismos para certificar-se de suas condições de funcionamento. Fazer pequenos reparos de 
urgência. Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo. Manter o veículo limpo, 
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interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. Efetuar 
a troca de lençóis das macas, higienização das pranchas, colares, talas e demais materiais realizados no 
atendimento. Revisar diariamente as bolsas de primeiros socorros, aparelhos de imobilização, cilindros 
de oxigênio, etc., mantendo todos os materiais e equipamentos em perfeitas condições de uso. Auxiliar 
a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida (massagem cardíaca e ventilação com bolsa-
válvula-máscara). Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas. Identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. Auxiliar no 
resgate de pacientes nas rodovias, vias e logradouros públicos, bem como em prédios públicos e privados. 
Efetuar remoções de pacientes de uma unidade hospitalar para outra. Zelar pela segurança da equipe e 
dos pacientes. Realizar a comunicação à base de apoio de quaisquer ocorrências, registrando inclusive o 
boletim de ocorrência. Recolher o veículo após o serviço devidamente limpo e abastecido, estacionando-o 
em posição de saída, mantendo-o fechado. Auxiliar nos atendimentos psiquiátricos contensão. Sinalização 
de vias para segurança da equipe. 19. Realizar transferência de pacientes com doenças infecto contagiosas. 
Eventualmente auxiliar em outras atividades afins, colaborando com o funcionamento do serviço, sem 
prejuízo as suas funções essenciais.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. NAEMT. CRESPO, Antônio Rogério Proença Tavares, et al. PHTLS: Atendimento Pré-Hospitalar ao 
Traumatizado. 9ª ed. Idioma: Português. Artmed, 2020.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 
192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.010, 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.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html 
4. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. – Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm 
5. Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), para modificar a composição do Conselho Nacional de Trânsito e ampliar o prazo de 
validade das habilitações; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2020/lei/l14071.htm
6. Resolução CONTRAN nº 958, de 17 de maio de 2022. Dispõe sobre os limites de emissões de gases e 
partículas pelo escapamento de veículos automotores, sua fiscalização pelos agentes de trânsito, requisitos 
de controle de gases do cárter e sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos. Disponível em: 
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9582022.
pdf
7. Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022. Institui o Regulamento de Sinalização Viária. 
Disponível em: 
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9732022.
pdf
8. Lei nº 14.440 de 02 setembro de 2022. Institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota 
Rodoviária no País (Renovar); e altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.080, de 30 de dezembro de 2004, 11.442, de 5 de janeiro de 
2007, 11.945, de 4 de junho de 2009, e 13.483, de 21 de setembro de 2017. Disponível em: https://www.
legisweb.com.br/legislacao/?id=436013
9. Portaria nº 1.230, de 13 de setembro de 2022. Altera o Anexo IV - Tabela de Códigos de Enquadramentos 
das Infrações, da Portaria SENATRAN nº 354, de 31 de março de 2022. Disponível em: https://www.in.gov.
br/en/web/dou/-/portaria-n-1.230-de-13-de-setembro-de-2022-429353808

LEGISLAÇÃO SUS
1.BRASIL. Constituição da República  Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 1988. São 
Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capítulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
2. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
3. BRASIL. 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 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências / Ministério da Saúde. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 228 p.: il. – (Série E. Legislação de Saúde) Disponível em: https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf
6. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 5.055, 
de 27 de abril de 2004: Institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em Municípios e 
regiões do território nacional, e dá outras providências. – Brasília: Casa Civil, 2004. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5055.htm

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. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.

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

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 Eventos
17/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/09/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
06/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/10/2022 Abertura das Inscrições
19/10/2022 Encerramento das Inscrições

10 e 11/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
15/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

10 a 19/10/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/10/2022 a 
25/11/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
12/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/11/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11/2022 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/11/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

07/01/2023 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação para Prova 
Prática

17/01/2023 2º Edital de Convocação para Prova Prática
26/01/2023 3º Edital de Convocação para Prova Prática
29/01/2023 Previsão da Realização da Prova Prática
31/01/2023 Publicação dos Critérios da Prova Prática
18/02/2023 Previsão de Classificação Final
04/03/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 17 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 22/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 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: 
Erivelto Brito Barbosa, Irineu de Souza Barros, Oeni Custódio Marins, Elizabeth Mattiazzo Cardia, Paulo 
Vinicius Ferreira e Antônio Carlos Batista Martinez sob a coordenação de Andressa Suellen da Silva 
Carvalho, Karina Osti e Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os membros nomeados pela Portaria 
n.º 2055/2022, 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 12 (doze) de novembro de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) 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.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços - 

ENGENHEIRO 
DE 

SEGURANÇA 
DO 

TRABALHO

01

Conclusão da graduação 
em Engenharia de 

Segurança do Trabalho ou 
áreas de Engenharia ou 

Arquitetura, desde que com 
especialização na área de 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho e Registro no 

Conselho de Classe.

R$ 4.219,28 R$ 
1.000,00

30 horas / 
semanais R$ 90,00

Notas:
Vencimento¹: Referência inicial C-1, da grade salarial de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços 
- Especialistas Técnicos 2.da Lei Municipal n.º 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 10 
(dez) de outubro de 2022 até as 16h do dia 19 (dezenove) 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: Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 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$ 90,00 (noventa 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.
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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 19 (dezenove) 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.
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 10 (dez) e 11 (onze) 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 15 (quinze) 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 10 (dez) de outubro a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro 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 10 (dez) de outubro às 
16h do dia 25 (vinte e cinco) 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 
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que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal 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 10 (dez) a 19 (dezenove) 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 12 (doze) de novembro de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

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

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços 

- ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 08

Matemática 08
Informática 07
Legislação 07

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO será composto por Prova Objetiva 
e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 27 (vinte e sete) 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.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade 
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 22 (vinte e dois) 
de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar ou declaração da instituição 
que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de 
pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito enquadramento do título;
e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 2055/2022;
h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

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

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente (MEC) ou 

Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento com carga horária mínima de 360 
horas/aula na área de Arquitetura e Engenharia 
(exceto o exigido no pré-requisito) emitida por 

instituição reconhecida por órgão competente 
(MEC), acompanhado de histórico escolar.

03 1,0 
ponto

3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de novembro de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de dezembro de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei como documento de identificação. Não serão aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será facultativo o uso de máscara facial e de álcool 70% devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
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10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos. 
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro) e caneta esferográfica de 
material transparente).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) a cada questão correta. Será 
considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO terá caráter Classificatório. A nota 
final corresponderá à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação 
e a nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei 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 12 (doze) de novembro 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 Português 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 Informática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
i) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx. Para 
melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome 
ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova. O candidato que já obteve a pontuação 
na(s) questão(ões) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional. 
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo estes ser visualizados 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 
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que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ou áreas de Engenharia ou Arquitetura, desde que 
com especialização na área de Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho de Classe.) 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 2055/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Avaliar condições de trabalho, planejar, executar e coordenar visitas de fiscalização. Fazer levantamentos 
e pesquisas sobre locais e grupos de profissionais que necessitem de programas de apoio ou intervenção; 
Realizar estudos estatísticos inerentes aos acidentes de trabalho; Realizar medições para averiguação de 
existência de exposição a riscos, acima ou abaixo dos limites de tolerância, mediante necessidade e/ou 
solicitação das secretarias; Elaborar laudos técnicos embasados nas medições efetuadas nos ambientes; 
Dimensionar equipe, instrumentos e materiais necessários para a realização de inspeções nos ambientes de 
trabalho e medições com utilização de aparelhos específicos (luminosidade, temperatura, presença de gases, 
ruídos, etc.); Supervisionar, orientar, fiscalizar e distribuir atividades para os técnicos de segurança do 
trabalho; Realizar vistoria/inspeção nos locais de trabalho, verificando a estrutura física, os equipamentos de 
segurança, aspectos ergonômicos, sistema anti-incêndio, luminosidade, ventilação, entre outros; Elaborar e 
encaminhar relatórios descritivos das “não conformidades” inerentes aos aspectos de segurança e saúde do 
trabalhador, observadas nas inspeções/vistorias, propondo medidas de eliminação ou atenuação dos riscos 
identificados; Elaborar laudo técnico de caracterização de existência de fatores geradores de insalubridade e 
periculosidade; Elaborar laudo técnico de caracterização do direito previdenciário à aposentadoria especial; 
Elaborar minutas de decretos e portarias municipais e manuais de procedimentos internos, voltados 
exclusivamente a Saúde e Segurança do Trabalho (SST); Elaborar e executar orientações aos servidores, 
conforme necessidades específicas; Implementar e acompanhar medidas de prevenção nos procedimentos 
de trabalho; Solicitar materiais necessários para a realização segura do trabalho; Elaborar plano de 
ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas; Acompanhar 
frentes de trabalho das equipes nos locais e/ou canteiros de obras, visando orientar quanto aos métodos e 
procedimentos de trabalho e fiel cumprimento das normas regulamentadoras vigentes; Interromper/paralisar 
as atividades quando constatar situação de risco grave e iminente de ocorrência de acidente de trabalho; 
Investigar acidentes de trabalho para estabelecimento de nexo causal e posterior caracterização ou não pelo 
Médico do Trabalho (acidente de trabalho típico, trajeto ou doença ocupacional); Fornecer instruções para 
a equipe de treinamento na qualidade de multiplicador; Elaborar, ministrar e avaliar treinamentos voltados 
a Segurança e Saúde do Trabalho (SST); Elaborar perfil profissiográfico previdenciário (PPP); Pesquisar 
novas legislações, técnicas e tecnologias aplicadas à segurança do trabalho; Acompanhar perícia judicial 
nos ambientes de prestação de serviço público municipal, na qualidade de assistente técnico; Assessorar 
e dar apoio técnico em atividades da CIPA; Acompanhar “in loco” os serviços e obras das Secretarias, 
propor medidas de segurança e realizar em conjunto com o setor análise preliminar de riscos; Elaborar 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Desenvolver a “Avaliação e Controle das Exposições 
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos” e acompanhar o andamento das ações corretivas 
desenvolvidas pelas secretarias; Inspecionar e avaliar sistemas anti-incêndio; Desenvolver programas de 
segurança específicos às necessidades das equipes de trabalho; Elaborar quesitos e contestações inerentes 
especificamente à Saúde e Segurança do Trabalho, para subsidiar processos judiciais da área trabalhista 
e previdenciária; Realizar relatórios e pareceres técnicos em sua área de especialidade; Executar demais 
atividades inerentes à função do cargo.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Agentes de riscos ocupacionais: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 
2. Conceito dos riscos e perigos, identificação dos perigos, análise, avaliação, tratamento e controle dos 
riscos, limite de tolerância, critérios de julgamento e tomada de decisão.
3. Inventário de riscos e plano de ação. 
4. Investigação de acidentes do trabalho, estabelecimento de nexo causal e medidas de prevenção. 
5. Gestão de Riscos e Técnicas para o processo de avaliação de riscos.
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6. Estabelecimento, implementação e procedimentos de respostas aos cenários de emergências de acordo 
com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.
7. Proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho - EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) – EPC (Equipamento de proteção Coletiva).
8. Instrumentos e equipamentos de avaliação dos agentes de riscos ocupacionais.
9. Elaboração de Programas e ministrar treinamentos em Segurança e Saúde Ocupacional.
10. Promoção da saúde do trabalhador - CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
da organização e contratadas na prestação de serviços. 
11. Proteção e preservação da saúde dos colaboradores em relação aos riscos ocupacionais - PCMSO 
-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
12. Medidas de controle e sistemas preventivos, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade.
13. Caracterização, classificação ou determinação das atividades insalubres. 
14. Caracterização ou descaracterização da periculosidade. 
15. Avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho.
16. Medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção. 
17. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho.
18. Segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades 
de promoção e assistência à saúde em geral.
19. Segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente em espaços confinados.
20. Segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no trabalho em altura.
21. Medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas 
aplicáveis.
22. Caracterização de aposentadoria especial. 
23. Elaboração do Perfil Previdenciário Profissional.
24. Realização de pericias e prover de informações os processos trabalhistas e previdenciários.

Bibliografia 
1. BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência . Normas Regulamentadoras . Disponível em: https://
www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/
seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs. Acesso em: 15 Set 2022.
2. FUNDACENTRO. Normas de Higiene Ocupacional. Disponível em: https://www.gov.br/fundacentro/
pt-br/centrais-de-conteudo/biblioteca/nhos. Acesso em: 15 Set 2022.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HIGIENISTAS OCUPACIONAIS-ABHO - Limites de Exposição 
Ocupacionais -TLV e Índices Biológicos de Exposição – BEI. Ed 2022. São Paulo.
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 31010:2021 - Gestão de Riscos - 
Técnicas para o Processo de Avaliação de Riscos. Rio de janeiro, 2021.
5. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 45001:2018 PT. Sistemas de 
gestão de saúde e segurança ocupacional - Requisitos com orientação para uso. Rio de janeiro, 2018.
6. SÃO PAULO [Estado]. Decreto Estadual nº 63.911, de 10Dez2018. Institui o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios das Edificações e Áreas de Risco no Estado de São Paulo. São Paulo: Diário 
Oficial [Estado], de 11Dez2018
7. CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Instrução Técnica 16/2019 – Gerenciamento 
de Riscos de Incêndio. São Paulo, 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Leitura, compreensão, interpretação, gênero e tipologia textual.
2. Objetivo e meio de circulação de textos diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...). 
3. Acentuação gráfica.
4. Concordância verbal e nominal.
5. Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral), suas flexões, classificações e emprego.
6. Divisão silábica; 
7. Elementos da comunicação e funções da linguagem.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Encontro vocálico; consonantal e dígrafo.
10. Figuras de linguagem.
11. Formas e grafia (uso do S e Z, afim e a fim, há ou a).
12. Frase e oração (período simples e composto).
13. Novo acordo ortográfico.
14. Pontuação.
15. Regência verbal e nominal.
16. Semântica: sinonímia, antonímia e polissemia; palavras homófonas e parônimas. 
17. Sílaba tônica.
18. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
19. Uso do sinal indicador de crase.
20. Uso dos “porquês.”
21. Uso do verbo, tempos, modos verbais e formas nominais.
22. Utilização dos vocábulos de acordo com a norma padrão da língua.
23. Vozes Verbais (Ativa e Passiva), 
24. Uso da crase.

Bibliografia    
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – Autor: Domingos Paschoal Cegalla.
Volp – Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – Academia Brasileira e Letras.

MATEMÁTICA
1. Sistemas de numeração e sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo.
2. Números reais: representação, transformação, comparação e operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Potências de 10 e notação científica.
3. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
4. Cálculos algébricos: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas. Resolução de equações do primeiro e do segundo graus.

5. Teoria dos conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. Operações 
com Conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Produto Cartesiano e Relações binárias.
6. Função como particular relação entre duas grandezas: funções do 1° e 2° graus, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas.
7. Álgebra das Matrizes: definição, aplicações e operações (adição, subtração e produto).
8. Determinantes. Resolução de Sistemas Lineares.
9. Problemas práticos envolvendo os conceitos de progressões aritmética e geométrica.
10. Logaritmos: conceito, propriedades e operações.
11. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático e 
sequencial. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas.
12. Estatística: Tabelas de frequência e medidas de posição e dispersão. Interpretação de tabelas e gráficos 
para tratamento da informação. Probabilidade: possibilidades e chances.
13. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem. Principais agrupamentos: arranjos, 
permutações e combinações simples.
14. Resolução de situações-problema utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

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

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 5º; 29 ao 31; 37 ao 41; 145 
ao 169; 182 e 182; 201 e 202). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 57; 62 ao 95; 188; 195). 
Disponível: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – com as posteriores alterações (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/
administracao/concursos/legislacoes.aspx
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 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru –com as posteriores alterações (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/
administracao/concursos/legislacoes.aspx 
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://www2.bauru.
sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
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 – na íntegra. Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx 
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
- PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação - (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos/legislacoes.aspx 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto 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
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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).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

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

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
17/09/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
27/09/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
06/10/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/10/2022 Abertura das Inscrições
19/10/2022 Encerramento das Inscrições

10 e 11/10/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
15/10/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

10 a 19/10/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/10/2022 a 
25/11/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

12/11/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
12/11/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/11/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

26/11/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

27/11/2022 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/11/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

22/12/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1º Edital de Convocação de Entrega 
de Títulos

29/12/2022 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
05/01/2023 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

09 e 10/01/2023 Previsão da Entrega de Títulos
31/01/2023 Previsão de Classificação Final
11/02/2023 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 17 de setembro de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

XII SEMANA DO SERVIDOR/2022
 

Tema: “Cultivar conhecimentos e compartilhar inovações para colher um futuro melhor”
 

Datas: 24, 25, 26, e 27 de outubro de 2022
Carga horária: 02 horas cada palestra 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete, Praça das Cerejeiras n.º 1-59, 3º andar
 
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. 
 

Pré-Abertura
Palestra: Trabalho - Sustento Pessoal e Realização Profissional

 
Ementa: Nessa palestra serão abordados os seguintes temas: Um novo olhar sobre as relações de trabalho 
e emprego; As aspirações profissionais em um mundo globalizado; Emprego público e emprego privado; 
Formas de encarar a realidade: o ideal e o possível; Como construir uma vida mais realizada entre trabalho, 
família, lazer e conquistas materiais; Trabalho e sucesso; O pensamento que leva ao resultado desejado.
 
Data e horário: 24/10/2022 às 14h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 24/10/2022 às 10h
Palestrante: André Luiz Petraglia
Mestre em Arquitetura pela Universidade de São Paulo, Bacharel em Design e Comunicação Visual pela 
Unesp, Professor Universitário, Consultor em Comunicação e Liderança, dirige seu escritório de projetos 
em design e comunicação e o André Petraglia - Instituto de Arte, Cultura e Educação Corporativa.
 

Palestra: A Empatia no Relacionamento Interpessoal
 

Ementa: Nessa palestra vamos conversar sobre como construir um clima de confiança que conecta e 
facilita os processos de trabalho, melhora a comunicação e promove a colaboração. Transmitir confiança e 
credibilidade em suas relações e assim criar ambientes de cooperação saudáveis, construtivos e produtivos 
contribui para ampliar a resolução de problemas, a inovação e o engajamento das equipes. A empatia 
fortalece conexões, incentiva a colaboração e melhora resultados. Ela é o remédio para o egoísmo tóxico 
que tanto dificulta e atrapalha vínculos. Entender e praticar a empatia não é tarefa fácil, mas investir no 
exercício de olhar o mundo com os olhos do outro é essencial para a maturidade emocional. Vamos falar 
sobre como desenvolver a empatia e como isso melhora significativamente as interações. Precisamos uns 
dos outros para gerar resultados e a empatia é a base para que isso aconteça! 
 
Data e horário: 25/10/2022 às 09h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 24/10/2022 às 16h
Palestrante: Tatiana Crepaldi
Psicóloga especialista em Gestão de Pessoas pela FGV, Psicoterapeuta em consultório particular, 
Analista Junguiana, membro da SBPA, Coordenadora de Grupos Vivenciais e Seminários na área de 
Autoconhecimento e Liderança. Docente nas áreas de Recursos Humanos e Psicologia Organizacional. 
Palestrante e membro SBC.
 

Palestra: Gestão de emoções e saúde mental: Como ter um relacionamento harmonioso consigo 
mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor?

 
Ementa: Vamos entender o que é preciso para manter a harmonia entre corpo, mente e espírito. Quando 
aperfeiçoamos corpo, mente e espírito e enxergamos o ser humano em sua totalidade como um indivíduo 
biopsicossocial-espiritual, teremos como resultado uma saúde total, e por consequência a melhoria 
no relacionamento com as pessoas ao nosso redor, na maneira como lidamos com as questões laborais 
e no aumento da eficiência e produtividade, conseguindo assim, desenvolver-se em todos os aspectos. 
Percebemos que as pessoas não só querem ser saudáveis, mas também viver uma vida plena e feliz. Para 
isso acontecer é importante uma orientação com sabedoria. Nesta palestra apresentaremos os ensinamentos 
milenares do oriente para aperfeiçoamento do corpo, mente e espírito, buscando chegar ao equilíbrio que 
permitirá uma melhor otimização nas relações em nosso ambiente de trabalho.
 
Data e horário: 25/10/2022 às 14h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 24/10/2022 às 16h
Palestrante: Francisco Cheng
Formado em Biomedicina, pós-graduado em Acupuntura, especializado em Medicina Chinesa, com atuação 
há mais de 20 anos no Ramo da Medicina Chinesa.
 

Palestra: A importância do autoconhecimento e do amor-próprio no ambiente de trabalho
 

Ementa: Iremos refletir e entender a importância do autoconhecimento e do amor-próprio nas relações 
interpessoais e compreender que o ambiente de trabalho, por vezes, acaba sendo um fator de grande 
estresse, o que pode levar a uma sobrecarga que afeta a mente, gera tensão no corpo e interrompe a conexão 
consigo mesmo. 
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Portanto, pessoas mentalmente saudáveis possuem maior capacidade de lidar com os problemas do dia a 
dia, mantendo o controle de suas emoções e garantindo sua integridade mental e física.
Os tópicos abordados serão: 
- Consciência do corpo e mente; 
- Estabelecer limites para viver menos sobrecarregado; 
- O que a mente não resolve o corpo é quem sente; 
- Aprenda a se priorizar e a dizer NÃO.
 
Data e horário: 26/10/2022 às 09h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 25/10/2022 às 16h
Palestrante: Tamiris Batista 
Atua como psicóloga clínica com a abordagem Rogeriana (ACP). Pós-graduada em Gestão Estratégica de 
Pessoas e atua também com foco na saúde mental do trabalhador em consultório particular e em empresa, 
desenvolvendo programas de qualidade de vida nas modalidades in e out company.
 

Palestra: Protagonismo Financeiro
 

Ementa: Venha refletir e aprender como ser o protagonista financeiro de sua vida. Nesta palestra serão 
abordados os seguintes tópicos: 
- Você comanda seu dinheiro ou seu dinheiro controla a sua vida?
- O impacto negativo do dinheiro no controle de sua vida e quais as consequências nos relacionamentos 
pessoais e no trabalho;
- Porque o brasileiro tem dificuldade em administrar o dinheiro e como mudar isso;
- Ter dívidasXpoupar. Como lidar com as dívidas e conseguir investir ao mesmo tempo;
- Lidando com questões financeiras quando se está com algum problema de saúde.
 
Data e horário: 26/10/2022 às 14h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 25/10/2022 às 16h
Palestrante: Aline Roveda
Psicóloga (CRP 06/83785) formada há 17 anos e Coach formada há 10 anos pelo Instituto Holos. Practitoner 
em Barras de Access® (BP) há 4 anos, Facilitadora de Barras de Access® (BF) há 4 anos, Facilitadora de 
Processos Corporais de Access Consciousness® (BPF) há 3 anos, CFMW em Access Consciousness® há 
3 anos. Proprietária da Empresa Aline Roveda Promoção de Vendas e Organização de Eventos há 5 anos. 
Em 2015, ao participar do treinamento internacional “Milionaire Mind Intensive”, com T. Harv Eker em 
São Paulo começou a ter clareza de como as crenças limitantes sobre dinheiro impedem a pessoa de ter 
muito mais e começou a dar palestras e a conscientizar as pessoas sobre Mentalidade e Dinheiro. Criadora 
da Mentoria “Club Infinitum” que visa o crescimento pessoal e profissional dos participantes. Autora dos 
Ebooks: “Empreenda com Saúde”, “Cinco Passos para Criar Cursos de Psicologia de Sucesso”, “Como ter 
presença Online - para Psicólogos”.
 
Palestra: Liderança como meta de felicidade na gestão pessoal e profissional. Será que para ser feliz 

é necessário ter metas?
 

Ementa: Nessa palestra abordaremos que ao ser líder da própria vida podemos aumentar o sentimento 
de felicidade. Um líder é aquele que desenvolve um relacionamento interpessoal equilibrado, que usa 
de forma positiva sua inteligência emocional, sendo alguém motivado e adaptável. E como Líder de si 
mesmo, podemos engajar as pessoas no alcance de metas profissionais e pessoais. Para tanto, é necessário 
compreender o que e como fazer para que seus liderados o vejam como um líder, como aquele que inspira, 
promove abertura, engajamento, confiança e participação de seus colaboradores. Vamos discutir como 
desempenhar essa liderança de si mesmo para obter bons resultados?
 
Data e horário: 27/10/2022 às 09h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 26/10/2022 às 16h
Palestrante: Paula Rocha
Pedagoga, psicopedagoga, especialista em jogos cooperativos. Atua há mais de 20 anos desenvolvendo 
pessoas em grandes empresas. Sócia da Missão Criativa Consultoria e proprietária da Escola de Apoio Meu 
Dever de Casa Piratininga.
 

Palestra: Tudo novo. De novo, tempo de colher
 

Ementa: Nesta palestra será apresentada uma breve restrospectiva da pandemia e o impacto da introdução 
do homeoffice na vida do Servidor de forma tão abrupta. Além disso, refletiremos sobre os desafios 
enfrentados na implantação do trabalho presencial em meio à pandemia. Abordaremos a retomada das 
atividades presenciais de forma integral, bem como as dificuldades emocionais que impactaram a vida 
social e profissional do trabalhador. Refletiremos ainda, a respeito do “Eu” pós-pandêmico, ou seja, como 
foi a descoberta do novo profissional pós-pandemia. 
 
Data e horário: 27/10/2022 às 14h
Inscrições: 28/09/2022 às 08h até 26/10/2022 às 16h
Palestrante: Yara Zalaf
Graduada em Letras (Português/Inglês), Pedagogia e Pós Graduada em Educação Especial, Psicopedagogia 
Clínica e Institucional. Aposentada da rede municipal da Educação, iniciando sua carreira como professora, 
foi coordenadora pedagógica, coordenadora de área de língua estrangeira moderna, encerrando sua carreira 
como Especialista em gestão escolar de ensino fundamental. Enquanto coordenadora de área ministrou 
várias palestras e cursos, entre eles, o curso Que Rei Sou Eu, tendo como principal objetivo auxiliar os 
profissionais da rede a uma trajetória ao auto descobrimento e reconstrução do Ser Integral.
 

Laboratório Vivencial: Barras de Access como contribuição para seu Equilíbrio de Vida e Saúde 
Mental e Emocional

 
Data: 27 de outubro de 2022
Vagas: 04 cada Turma
Turma 1: 14h 
Turma 2: 14h30min
Turma 3: 15h
Turma 4: 15h30min
Turma 5: 16h
Turma 6: 16h30min
Local: Sala EGPM, Praça das Cerejeiras nº1-59, 1º andar.

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 5975/10- PCCS-ADM. 
 
Ementa: Barra de Access em referência que utiliza um conjunto de ferramentas e processos criados para 
facilitar mais consciência para todos.
As Barras de Access™ já ajudaram milhares de pessoas a mudarem muitos aspectos de seu corpo e de sua 
vida, incluindo sono, saúde e peso, dinheiro, sexo e relacionamentos, ansiedade, estresse, vícios e limitações 
e muito mais. Tocar as Barras permite que a carga eletromagnética que mantém pensamentos, sentimentos 
e emoções armazenados se dissipem, permitindo que você perceba sua vida, corpo e relacionamentos com 
clareza e facilidade.
Você se lembra da última vez na vida em que esteve totalmente relaxado, nutrido e cuidado? Ou será que 
já faz muito tempo desde que recebeu cura e bondade sem julgamento sobre seu corpo ou sobre seu ser? 
Barras de Access surgiu nos Estado Unidos com Gary Douglas há mais 27 anos. Se trata de uma abordagem, 
uma possibilidade de evoluir emocionalmente e que se constituída pela combinação de 32 pontos em torno 
da cabeça, permitem um processo de liberação de crenças limitantes ao serem tocados de forma suave pelo 
terapeuta ou praticante.
O Ph.D. Jeffrey L. Fannin analisou e mapeou, através de eletroencefalogramas, o comportamento das ondas 
cerebrais antes e depois da aplicação das Barras de Access. O mesmo estudo identificou que uma sessão de 
Barras de Access tem o efeito equivalente a 2 horas de prática de meditação.
Dentre os benefícios relatados por indivíduos que são submetidos a sessões de Barras de Access, se 
destacam: diminuição dos níveis de estresse, alívio dos sintomas de transtornos como Síndrome do Pânico 
e Déficit de Atenção e melhora em casos de ansiedade e depressão.
 
Facilitadores:
Mariana Dias 
Fundadora Contribuição Corporativa. MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Mestranda em Filosofia 
pela UFMT. Facilitadora Barras de Access desde 2019. Formada pela Academia Brasileria de PNL desde 
2012. Diretora Comercial ABRH SP Centro Oeste. Tem mais de 15 anos de experiência em RH em todos 
subsistemas e desenvolvimento de liderança, facilitadora, coach, professora, treinadora palestrante nos 
assuntos para o desenvolvimento profissional e pessoal.
 
Maria Leopoldina
Empresa Parceira Contribuição Corporativa. Terapeuta Integrativa especialista em Barras de Access, 
Thetahealing, Hipnose, Reiki e Luto. Formação em Psicologia, mais de 30 anos de experiência em 
desenvolvimento de pessoas na área organizacional. Diretora de Conhecimento voluntária da ABRH SP 
Centro-Oeste. Ajudo pessoas a recuperarem a saúde emocional e mental, fortalecendo a autoestima e 
autoconhecimento para lidarem adequadamente com os desafios e estresse do dia a dia.
 

Laboratório Vivencial: Biomagnetismo como contribuição para seu Equilíbrio de Vida e Saúde 
Mental e Emocional

 
Data: 27 de outubro de 2022
Vagas: 01 cada Turma
Turma 1: 14h 
Turma 2: 14h30min
Turma 3: 15h
Turma 4: 15h30min
Turma 5: 16h
Turma 6: 16h30min
Local: Sala EGPM, Praça das Cerejeiras nº1-59, 1º andar.
 
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 5975/10- PCCS-ADM. 
 
Ementa: O Biomagnetismo conhecida como terapia biomagnética ou par biomagnético, essa técnica é 
trabalhada pela Medicina Integrativa, utilizando ímãs para equalizar o nível do pH do organismo humano, 
e permite o tratamento de diversas doenças.
Os ímãs são utilizados na medicina para obter determinadas respostas corporais, tais como: Estimular 
os pontos de acupuntura e o fluxo de energia pelos meridianos; Influenciar o magnetismo das células 
sanguíneas, o ferro do núcleo das hemoglobinas; Aumentar o fluxo sanguíneo e elevar a temperatura 
corporal; Acelerar a assimilação de sais e a magnetização de íons metálicos; Influenciar os impulsos 
nervosos, podendo, portanto, ser utilizados como anestésicos; Propiciar o equilíbrio entre o anabolismo 
e o catabolismo; Modificar os campos magnéticos dos patógenos: fungos, vírus, bactérias, parasitas e 
disfunções.
No Biomagnetismo não há ingestão de substâncias nem aplicação de qualquer tipo de produto químico, 
sendo compatível com qualquer outra forma de terapia (homeopatia, alopatia, naturopatia, florais etc), 
podendo também ser utilizado, simultaneamente, com pessoas que estão em tratamento alopático. 
A técnica elimina dores e a inflamação, estimula e oxigena os tecidos quando se encontram debilitados, 
melhora a circulação sanguínea e o resultado é a restauração do equilíbrio homeostático e recuperação da 
saúde do organismo, sem a produção de danos ou efeitos colaterais indesejáveis. O número de sessões 
depende do tipo de doença, da gravidade, do estilo de vida, da cronicidade, da debilidade e da idade do 
paciente, mas o tratamento habitual consiste em uma sessão por semana, sendo possível a eliminação do 
problema e/ou o alívio dos sintomas já após a primeira sessão. Uma vez eliminado o patógeno, este só 
aparece novamente se ocorrer reinfecção.
 
Facilitador:
Bruno Fernandes
Praticante de biomagnetismo Médico Ser Magnético; 
Praticante e facilitador de DAM - Desativação e Ativação Magnética de Emoções Ser Magnético; 
Praticante e facilitador de Frequência de Cura quântica e Religação de Consciência; 
Praticante e Facilitador de Barras de Access(R);
Praticante e Facilitador de Processos corporais de Access(R);
Graduado em licenciatura de Matemática (FREA AVARE);
Graduando em Biomedicina (UNICESSUMAR).
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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 à 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 2 – 13/10 (teórico) e 14/10 (prático) das 8h30min às 10h30min
Carga horária: 02 horas por encontro, 04 horas total.
Vagas: 25
Público alvo: Servidores das secretarias municipais que tenham interesse
Local: Auditório do Gabinete, Praça das Cerejeiras n.º 1-59, 3º andar 
 
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.º5975/2010. 
 
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 fotodocumentátario 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. Ministrei várias oficinas de introdução à 
fotografia e pinhole em Bauru e região. Realizei exposições coletivas e individuais desde os anos 2000.
 

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 à 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) Carga Horária
Progressão por 

Qualificação 
Profissional (PQP)

XII Semana do Servidor
Tema: “Cultivar conhecimentos e 
compartilhar inovações para colher 

um futuro melhor”
*PRESENCIAL

André Luiz Petraglia
Tatiana Crepaldi
Francisco Cheng
Tamiris Batista
Aline Roveda
Paula Rocha
Yara Zalaf

Mariana Dias
Maria Leopoldina
Bruno Fernandes

Para mais 
informações, 

acesse o site da 
EGPM

Sim1

Como Fotografar Com Seu Celular 
*PRESENCIAL

Joabe Guaranha
Priscila Medeiros 04h Sim8

Soft Skills: Ser Técnico é um 
Princípio, Ser Bem Relacionado é 

Fundamental
Peterson de Santis Silva 02h Sim1

Como Crescer em Tempos Difíceis Allan Sato 02h Não

Combate ao Câncer de Próstata Dr. Roberto Marins de 
Carvalho 02h Sim1

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

Curso EaD: Introdução à Lei Geral 
de Proteção de Dados ao Setor 

Público – LGPD

Bruno Prado Guedes de 
Azevedo e

Leonardo Góes de Almeida
05h Sim1

Programa: Educa Mente - Como 
lidar com as dificuldades 

emocionais de Adolescentes?

Luciana Zombini Handa, 
Núria Priscila Valentini 

Borro e Simone Aparecida 
Fechio Francisco Vieira

04h Sim1

Workshop: “Mente Clara 
Como a Água – Organização e 

Planejamento do seu dia”

Antônio Puças Jr.
e Júlio Batista 02h Não

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

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

Minicurso EaD: “Atendimento 
Humanizado e de Qualidade: 

Desenvolvendo estratégias para 
realizar um bom atendimento”.

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira e Núria 
Priscila Valentini Borro 

Moretto

02h Sim1

Palestra EaD: Arborização Urbana: 
Lucro Ou Prejuízo? Quem dá 

mais?

Marcela Mattos de Almeida 
Bessa 02h Sim3

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

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

conservação

Samantha Pereira Lima 
Bittencourt e Maisa 
Jampauli Bernardes

02h Sim4

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

Como planejar e gerir melhor o seu 
tempo? - Turma II

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Assédio moral e sexual nas 
Organizações - Turma II

Núria Priscila Valentini 
Borro 02h Sim1

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

Finanças Pessoais - Turma II
Gabriel Bellatto F. Prospero

Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler

02h Não

Relação da diabetes com o 
desenvolvimento e tratamento da 

Periodontite Apical - Turma II

Rita de Cássia Ortega 
Sabage 02h Sim5

O Patrimônio Ferroviário Industrial 
Em Bauru/SP: Preservação, 
Possibilidades e Realidade

Ludmilla Tidei de Lima 02h Sim6

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

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

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

Covid-19 - Turma II

Ari Euclides Acosta
Maercy Peron Ferreira
Mario Sérgio Queixada 

Rodrigues
Pedro Antonio

Kesia Maria de Oliveira

02h Sim7

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

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

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

Turma II

Núria Priscila Valentini 
Borro 02h Sim1

Diferenças entre Tristeza e 
Depressão e seus reflexos no 

ambiente de Trabalho - Turma II

Talita Salvalagio 
Martignani 02h Sim1

Workshop Interferência das 
Emoções nas Resoluções de 

Conflitos

Tariane Franciele Bastos 
Pereira

Luciene Melo
02h Sim1

Workshop Melhorias no Ambiente 
de Trabalho

Alexandra Ruiz Scremin
Alessandra Okada 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento 
Profissional

Janaina Correa
Débora Scardine da Silva 

Pistori
02h Sim1

Workshop Autoconhecimento Tamiris de Cássia Batista
Elaine Medeiros 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento 
Pessoal

Ana Claudia Capello
Livia Cordeiro Amorim 

Bacchi
02h Sim1
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1As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
2As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na Lei 
n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
3As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º 
5975/2010-PCCS-ADM.
 
4As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no zoológico, cujos 
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
5As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico 
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
6As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados nos cargos de 
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo 
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
7As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos 
cargos pertencem na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.
 
8As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 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.

EXTRATOS
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.458/21 - PROCESSO Nº 141.981/20 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: DANIEL ELIAS GARCIA – OBJETO: As partes 
resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato, para acrescer mais 60 (sessenta) dias ao prazo 
de vigência, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato será vigente pelo prazo de 14 (quatorze) 
meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes, nos termos do 
art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” – ASSINATURA: 20/09/22, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza 
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suspensão de Registro Cadastral
Conforme artigos 2º e 3º da Lei 5.990/2010 e decorrido o prazo para apresentação dos documentos para 
a renovação do Cadastro Municipal da Associação de Moradores junto à Secretaria das Administrações 
Regionais-SEAR, fica suspenso o Registro Cadastral nº 025 em nome da Associação de Moradores e 
Amigos Nova Geração, processo 84.114/2020.

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

Secretária
RETIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO Nº 32/2022

Por este instrumento fica nomeado o Conselheiro Tutelar Suplente ODAIR BATISTA, para substituir a 
Conselheira Tutelar Titular Luciana Bonfim dos Santos, no período de férias, por 08 dias, de 27/09/2022 
à 04/10/2022.

Bauru, 04 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PORTARIA Nº 35/2022
Por este instrumento, torna sem efeito a nomeação vinculada ao Diário Oficial nº 3608, Portaria nº 34/2022 
que nomeou o Sr. VALDEMIR JERONIMO JUNIOR, no cargo de Conselheiro Tutelar Titular, a partir 
de 04/10/2022, em razão de desistência.

Bauru, 04 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 36/2022
Por este instrumento fica nomeado como Conselheiro Tutelar Titular, ODAIR BATISTA, a partir de 
05/10/2022, para substituir a Conselheira Tutelar Kelly Silvana Andrade Correia, em virtude de sua 
exoneração e da desistência de nomeação do Sr. Valdemir Jeronimo Junior.

Bauru, 04 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 37/2022
Por este instrumento fica nomeada a Conselheira Tutelar Suplente LAURALY APARECIDA DE 
JESUS, para substituir a Conselheira Tutelar Titular Luciana Bonfim dos Santos, no período de férias, por 
07 dias, de 05/10/2022 a 11/10/2022.

Bauru, 05 de outubro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria de Cultura
Tatiana Pereira dos Santos

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 11.029/22 - PROCESSO Nº 175.750/21 (Sisdoc nº 128.779/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 175.750/21 e Ata de Registro de Preços nº 210/22, A FORNECER AO CONTRATANTE, 
LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E 
FECHAMENTO EM LONA, pelo sistema de registro de preços, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 116/22.
LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E FECHAMENTO EM LONA 
CORTINA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quantidade Especificações P. 
Unitário

Valor 
Total

1 08 unid.

PIRÂMIDES nas medidas de 4 x 4 metros, em estrutura 
metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água 

através de calhas e pés direitos de 2,50 metros de altura. 
9.07.05.0002.2

R$ 
413,00

R$ 
3.304,00

Total R$ 
3.304,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 3.304,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 592/21 - 
PROPONENTES: 06 - ASSINATURA: 02/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 11.038/22 - PROCESSO Nº 175.750/21 (Sisdoc nº 130.133/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo 
Administrativo nº 175.750/21 e Ata de Registro de Preços nº 210/22, A FORNECER AO CONTRATANTE, 
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LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E 
FECHAMENTO EM LONA, pelo sistema de registro de preços, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 116/22.
LOTE 06 – LOCAÇÃO DE TENDAS, PIRÂMIDES, PISOS E FECHAMENTO EM LONA 
CORTINA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quantidade Especificações P. 
Unitário

Valor 
Total

1 03 unid.

PIRÂMIDES nas medidas de 4 x 4 metros, em estrutura 
metálica, cobertura em lona branca, com escoamento de água 

através de calhas e pés direitos de 2,50 metros de altura. 
9.07.05.0002.2

R$ 
413,00

R$ 
1.239,00

Total R$ 
1.239,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 1.239,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 592/21 - 
PROPONENTES: 06 - ASSINATURA: 06/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 11.105/22 - PROCESSO Nº 175.750/21- (SISDOC Nº 137.634/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: O. G. DIAS - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos 
termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 175.750/21 e Ata de Registro 
de Preços nº 209/22, a fornecer ao CONTRATANTE, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO 
DE MEDIO PORTE (INCLUINDO MONTAGEM E OPERAÇÃO) E DE 01 (UM) PALCO MENOR, 
pelo sistema de Registro de Preços, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 116/22.
LOTE 02 – LOCAÇÃO DE PALCO MENOR – 125725 (CÓD. BEC) – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM UNID. QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT P. TOTAL

1 Unidade 01 LOCAÇÃO DE PALCO MENOR conforme Termo 
de Referência Anexo I dos autos. 9.07.02.0002-9

R$ 
10.204,44

R$ 
275.519,88

LOTE 04 – LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM UNID. QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT P. 
TOTAL

1 Unidade 01
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MEDIO 
PORTE: conforme Termo de Referência do Anexo I 

dos autos. 9.07.03.0002.3

R$ 
7.480,00

R$ 
7.480,00

PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 17.684,44 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 592/21 - 
PROPONENTES: 06 - ASSINATURA: 22/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 11.063/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.980/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MARIA IZABEL DROPPA JOSÉ – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Corpinhos 
Dançantes: 1.2.1. Modalidade: Dança Contemporânea; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 
1.2.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 19/09), das 16h às 17h30. 1.3. Título da Oficina 2: Corpinhos 
Dançantes; 1.3.1. Modalidade: Dança Contemporânea; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 
1.3.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 23/09) das 11h às 12h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 
1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 16/09/22, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.064/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 134.014/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ISABELLI BARBIERI DA SILVA VITICA – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Ballet 
Clássico Iniciante; 1.2.1. Modalidade: Ballet; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data 
e horário: Segunda-Feira (dia 19/09), das 11h às 12h30. Título da Oficina 2: Ballet Clássico Iniciante 1.3.1. 
Modalidade: Ballet; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Terça-Feira 
(dia 20/09,) das 18h às 19h30. - PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.065/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.060/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: TOBIAS FERREIRA GOMES TERCEIRO – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada entre os dias no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 
1: Desmistificando o samba de gafieira. 1.2.1. Modalidade: Dança de Salão; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora 
e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: SEGUNDA-FEIRA (dia 19/09), das 9h às 10h30; 1.3. Título 
da Oficina 2: Desmistificando o samba de gafieira. 1.3.1. Modalidade: Dança de Salão; 1.3.2. Duração: 01 
(uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: SEGUNDA-FEIRA (dia 19/09), das 18h às 19h30.- 
PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 
–– ASSINATURA: 16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.066/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 131.572/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MERENE CAROLINE LOBATO – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Sapateado 
– corpo, som e descobertas: 1.2.1. Modalidade: Sapateado; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos; 1.2.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 19/09), das 9h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 2: 
Sapateado – corpo, som e descobertas: 1.3.1. Modalidade: Sapateado; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 19/09) das 16h às 17h30. PRAZO: 90 dias – 
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 
16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.067/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 132.440/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: JOÃO MARCOS DA SILVA CHAVES – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 

DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Composição 
de Movimento no processo criativo :1.2.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.2.2. Duração: 01 
(uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 19/09), das 9h às 10h30. 1.3. 
Título da Oficina 2: Composição de Movimento no processo criativo: 1.3.1. Modalidade: Danças Urbanas; 
1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 19/09) das 20h 
às 21h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 
24/22 –– ASSINATURA: 16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.068/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 132.461/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: KAREN CHRISTINE TEIXEIRA RIBEIRO 
MACHADO RAMOS – OBJETO: O presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS 
DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 2.022” a ser realizada entre os dias no período de 19 
a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Ballet Clássico e o desenvolvimento progressivo do intermediário 
para o avançado. 1.2.1. Modalidade: Ballet Clássico; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 
1.2.3. Data e horário: SEGUNDA-FEIRA (dia 19/09), das 18h às 19h30; 1.3. Título da Oficina 2: Ballet 
Clássico e o desenvolvimento progressivo do intermediário para o avançado. 1.3.1. Modalidade: Ballet 
Clássico; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: TERÇA-FEIRA 
(dia 20/09), das 09h às 10h30. - PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.069/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.979/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MAYARA VERÍSSIMO LOPES – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Fusion 
Bellydance: Dissociações do Corpo e Técnicas de quadril  1.2.1. Modalidade: Danças Árabes: Fusion 
Bellydance; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 
19/09), das 11h às 12h30. 1.3. Título da Oficina 2: Fusion Bellydance: Dissociações do Corpo e Técnicas 
de quadril 1.3.1. Modalidade: Danças Árabes: Fusion Bellydance; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Segunda-Feira (dia 19/09,) das 20h às 21h30. PRAZO: 90 dias – 
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 
16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.070/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 132.478/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FULVIA NEGRI GOULART GARCIA 28268840854– 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE 
A “SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 
1.2. Título da Oficina 1: Burlesque. 1.2.1. Modalidade: Dança Burlesca; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora 
e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Terça-Feira (20/09), das 11h às 12h30. 1.3. Título da Oficina 
2: Burlesque. 1.3.1. Modalidade: Dança Burlesca; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 
1.3.3. Data e horário: Terça-Feira (20/09), das 20h às 21h30. - PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 
1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.071/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.273/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: DAVI SILVA PEREIRA – OBJETO: O presente contrato 
tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA DANÇA 
PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 
2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: HIP Hop Dance. 1.2.1. 
Modalidade: Danças Urbanas; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: 
Terça-Feira (dia 20/09), das 09h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 2: Hip Hop Dance. 1.3.1. Modalidade: 
Danças Urbanas; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quarta-Feira 
(dia 21/09), das 18h às 19h30. - 
PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 
–– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.072/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 134.005/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: JEZIEL JOSÉ DE MORAES – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Oficina de 
Forró. 1.2.1. Modalidade: Forró; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: 
Terça-Feira (dia 20/09), das 16h às 17h30. 1.3. Título da Oficina 2: Oficina de Forró. 1.3.1. Modalidade: 
Forró; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 23/09,) 
das 11h às 12h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento 
Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

CONTRATO Nº 11.073/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.078/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: JHONATAS DA CRUZ MARCIANO – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Preparação 
Física – Força e Resistência. 1.2.1. Modalidade: Educação Física; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Terça-Feira (20/09), das 18h às 19h30. 1.3. Título da Oficina 2: 
Preparação Física – Força e Resistência. 1.3.1. Modalidade: Educação Física; 1.3.2. Duração: 01 (uma) 
hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quarta-Feira (21/09), das 11h às 12h30. PRAZO: 90 dias 
– VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 
19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.074/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.073/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: THIAGO GUEDES ROCHA – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Danças 
Urbanas em vídeo, descobrindo o movimento gravado. 1.2.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.2.2. Duração: 
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01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário Quarta-Feira (dia 21/09), das 09h às 10h30. 1.3. 
Título da Oficina 2: Danças Urbanas em vídeo, descobrindo o movimento gravado. 1.3.1. Modalidade: 
Danças Urbanas; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quarta-Feira 
(dia 21/09), das 20h às 21h30.- PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.075/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.268/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ARIELA CURSINO LANFRANCHI – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Vivência 
Terapêutica com dança e música ao vivo; 1.2.1. Modalidade: Dança Contemporânea; 1.2.2. Duração: 
1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Quarta-Feira (dia 21/09), das 09h às 10h30. 
1.3. Título da Oficina 2: Vivência Terapêutica com dança e música ao vivo; 1.3.1. Modalidade: Dança 
Contemporânea; 1.3.2. Duração: 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quarta-Feira 
(dia 21/09), das 16h às 17h30. - PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.076/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.080/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: FILIPE MATHEUS CAMARGO JUNQUEIRA – 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A 
“SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. Título da 
Oficina 1: Bases e Vertentes no Jazz Funk: 1.2.1. Modalidade: Jazz Funk (Danças Urbanas); 1.2.2. Duração: 
01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Quarta-Feira (dia 21/09), das 20h às 21h30. 1.3. 
Título da Oficina 2: Bases e Vertentes no Jazz Funk: 1.3.1. Modalidade: Jazz Funk (Danças Urbanas); 1.3.2. 
Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09) das 11h às 
12h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 
24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.077/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 134.968/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: MARCO ANTONIO ARAÚJO – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. Título da Oficina 1: Se descobrindo: 
1.2.1. Modalidade: Jazz Funk; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: 
Quarta-Feira (dia 21/09), das 09h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 2: Se descobrindo: 1.3.1. Modalidade: 
Jazz Funk; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quarta-Feira (dia 
21/09) das 18h às 19h30.- PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.078/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.276/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: VANESSA ARÃO SALVADEO GOMES DOS SANTOS 
– OBJETO: O presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A 
“SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. 
Título da Oficina 1: Técnica de Ponta: 1.2.1. Modalidade: Ballet Clássico; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora 
e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09), das 9h às 10h30. 1.3. Título da 
Oficina 2: Técnica de Ponta: 1.3.1. Modalidade: Ballet Clássico; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos; 1.3.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09), das 16h às 17h30. PRAZO: 90 dias – VALOR 
TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.079/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.993/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: JÚLIO SEGATO CARVALHO MOTA – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Jazz 
Lyrical: Movimento e Expressão: 1.2.1. Modalidade: Jazz Lyrical; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09), das 11h às 12h30. 1.3. Título da Oficina 2: 
Jazz Lyrical: Movimento e Expressão: 1.3.1. Modalidade: Jazz Lyrical; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09,) das 18h às 19h30. PRAZO: 90 dias – 
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 
19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.080/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.075/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: ISRAEL ALVES RODRIGUES – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: DanceHall 
Brasil: 1.2.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. 
Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09), das 09h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 2: DanceHall Brasil: 
1.3.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e 
horário: Quinta-Feira (dia 22/09), das 18h às 19h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 
– MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.081/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.267/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: RAFAEL EDGAR DA SILVA – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Investigando 
formas de mover. 1.2.1. Modalidade: Dança Contemporânea e improvisação; 1.2.2. Duração: 01 (uma) 
hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Terça-Feira (20/09), das 11h às 12h30. Título da Oficina 
2: Investigando formas de mover. 1.3.1. Modalidade: Dança Contemporânea e improvisação; 1.3.2. 
Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Terça-Feira (20/09), das 18h às 19h30.- 
PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 
–– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.082/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.922/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TAINÁ CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA – 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A 
“SEMANA DA DANÇA DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. 
Título da Oficina 1: Laboratório coreográfico de Jazz Dance a partir de níveis Espaciais (Laban): 1.2.1. 
Modalidade: Danças Árabes: Jazz Dance; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data 
e horário: Quarta-Feira (dia 21/09), das 11h às 12h30. 1.3. Título da Oficina 2: Laboratório coreográfico 
de Jazz Dance a partir de níveis Espaciais (Laban): 1.3.1. Modalidade: Danças Árabes: Jazz Dance; 1.3.2. 
Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Quinta-Feira (dia 22/09) das 20h às 
21h30. PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 
24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.083/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 135.274/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ACADEMIA SIGMA DE DANÇA LTDA – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Nome do espetáculo: O Espaço 
de Dentro: 1.2.1. Duração: 50 (cinquenta) minutos; 1.2.2. Data e horário: Sábado (24/09), às 20 horas; 
1.3. Título da Oficina 1: Criação através da improvisação - nível intermediário. 1.3.1. Modalidade: Dança 
Contemporânea; 1.3.2. Duração: 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Sábado (24/09), 
às 10 horas. 1.4. Título da Oficina 2: Criação através da improvisação – nível avançado:1.4.1. Modalidade: 
Dança Contemporânea; 1.4.2. Duração: 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.4.3. Data e horário: 
Sábado (24/09), às 16 horas. - PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 – MODALIDADE: 
Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.084/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 134.011/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: STEPHANY JULIA PERES RODRIGUES – OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA 
DE BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Estudos 
e Ferramentas para Improvisação. 1.2.1. Modalidade: Hip Hop Dance; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 23/09), das 16h às 17h30. 1.3. Título da Oficina 2: 
Estudos e Ferramentas para Improvisação. 1.3.1. Modalidade: Hip Hop Dance; 1.3.2. Duração: 01 (uma) 
hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Sábado (dia 24/09,) das 10h30 às 12h. -  PRAZO: 90 dias 
– VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 
16/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.085/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.274/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: THIAGO OLIVEIRA BRANDÃO – OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
DANÇA PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE 
BAURU – 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Práticas e 
Teorias de Jazz Funk: 1.2.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos; 1.2.3. Data e horário: Sexta-Feira (23/09), das 9h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 2: Práticas 
e Teorias de Jazz Funk: 1.3.1. Modalidade: Danças Urbanas; 1.3.2. Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos; 1.3.3. Data e horário: Sexta-Feira (23/09), das 18h às 19h30. PRAZO: 90 dias – VALOR 
TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 11.086/22 - PROCESSO Nº 77.097/22 – (Sisdoc nº 133.999/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: RACHEL ASSIS PINKE – OBJETO: O presente contrato 
tem por objeto FIRMAR DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA DANÇA 
PARA MINISTRAREM OFICINAS ARTÍSTICAS DURANTE A “SEMANA DA DANÇA DE BAURU 
– 2.022” a ser realizada no período de 19 a 24 de setembro. 1.2. Título da Oficina 1: Preparo Físico para 
Bailarinos a Atletas: 1.2.1. Modalidade: Assuntos de interesse da Dança; 1.2.2. Duração: 01 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos; 1.2.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 23/09), das 09h às 10h30. 1.3. Título da Oficina 
2: Preparo Físico para Bailarinos a Atletas: 1.3.1. Modalidade: Assuntos de interesse da Dança; 1.3.2. 
Duração: 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos; 1.3.3. Data e horário: Sexta-Feira (dia 23/09,) das 16h às 
17h30. -  PRAZO: 90 dias – VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 – MODALIDADE: Chamamento Público nº 
24/22 –– ASSINATURA: 19/09/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
Ref.Processo Administrativo nº 8.346/22 ap. aos autos nº 24.519/18
APÓLICE Nº 0306920209907750356024000

NOTIFICACÃO

O MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 46.137.410/0001-80, com sede nesta cidade de Bauru/SP, na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, neste ato representado pela Secretária Municipal da Educação, Sra. MARIA DO CARMO 
MONTEIRO KOBAYASHI, conforme consta do Processo Administrativo n° 24.519/18, tendo em vista 
o inadimplemento do contrato n° 9.732/20 pela empresa SOLUCÕES SERVICOS TERCEIRIZADOS 
EIRELI, que descumpriu cronograma de execução da obra de reforma e ampliação do prédio da EMEF 
Dirce Boemer Guedes de Azevedo, vem, nos termos do item 4.2 das Condições Especiais da Apólice, 
COMUNICAR a POTTENCIAL SEGURADORA acerca da finalização do Processo Administrativo de 
penalidade com aplicação da pena de multa que totaliza o valor de R$ 111.044,75 (cento e onze mil, 
quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a fim de caracterização da Reclamação do Sinistro.

Informo ainda que seguem anexos os documentos constantes do item 4.2.1 das 
Condições Especiais da apólice.
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Ressalte-se, por fim, que o Processo Administrativo em epígrafe encontra-se com 
vista franqueada a essa empresa na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, Alameda Dama da 
Noite, nº 3-14, Parque Vista Alegre, Bauru/SP, podendo ser consultado no local, em dias úteis.

Bauru, 29 de setembro de 2.022.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

À Seguradora
POTTENCIALSEGURADORA
CNPJ nº 11.699.534/0001-74
Av. Raja Gabaglia, n° 1143, 19° andar, Luxemburgo
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.380-403

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Id. Parc. 189186 - Claudia Viana da Silva;
Id. Parc. 189183 - Roseli D’avila Goncalves;
Id. Parc. 189162 - Edineide Torres de Souza;
Id. Parc. 189092 - Paulo Cesar de Castro;
Id. Parc. 189084 - Eder Geraldo Moraes;
Id. Parc. 188950 - Wilson Ribeiro dos Santos;
Id. Parc. 188973 - Maria Zoraide de Campos Vitorino;
Id. Parc. 188962 - Priscila Cristina Pereira Luiz;
Id. Parc. 188950 - F M Leite Cabeleireiro ME;
Id. Parc. 188921 - Elizangela Vicente;
Id. Parc. 188857 - Orion Loteamentos Ltda;
Id. Parc. 188811 - Joeber Gomes Pereira;
Id. Parc. 188803 - Marco Antonio Fernandes Camargo;
Id. Parc. 188784 - Fernando Barbosa;
Id. Parc. 188782 - J A Distribuidora de Agua Mineral e Descartaveis Ltda;
Id. Parc. 188766 - Natalia Aparecida de Almeida Lopes;
Id. Parc. 188734 - Sueli Oliveira Rodrigues Colacino;
Id. Parc. 188717 - Paulo Roberto de Almeida;
Id. Parc. 188716 - Paulo Roberto de Almeida;
Id. Parc. 188712 - Isis Benetti Castro Leite;
Id. Parc. 188700 - Jose Gervasio Ribeiro;
Id. Parc. 188676 - Joao Pereira dos Santos Neto;
Id. Parc. 188655 - Marcus Vinicius Rodrigues;
Id. Parc. 188631 - Neuci Bueno Turini;
Id. Parc. 188581 - Renato Anibal Spinola;
Id. Parc. 188564 - Rosana Cristina Rodrigues de Carvalho;
Id. Parc. 188524 - Marilda Balduino de Andrade;
Id. Parc. 188523 - Carlos Alberto Moreira de Souza;
Id. Parc. 188469 - Maria de Lourdes Freitas de Toledo;
Id. Parc. 188431 - Ana Paula Miranda Dias;
Id. Parc. 188427 - Espolio de Aparecida Pereira Baptista;
Id. Parc. 188424 - Gilmar Goncalves de Oliveira;
Id. Parc. 188411 - Aparecido Francisco Vitor;
Id. Parc. 188387 - Luciano Aparecido de Souza;
Proc. 192292/21  - Juliana Ferreira Alexandre;
Proc. 191784/21 - Cristiane dos Santos Francisco;
Proc. 191027/21 - Edilene Silvana Dyonisio Ribeiro;
Proc. 190718/21 - Valdir Pretto;
Proc. 190549/21 - Angela Belasco Paulino;
Proc. 189760/21 - Luci Aparecida de Souza;
Proc. 189711/21 - Jose Burian Netto;
Proc. 189400/21 - Sergio Fernandes Delgadinho;
Proc. 189070/21 - Wellington Peres de Souza;
Proc. 188674/21 - Walnir Damacena;
Proc. 187925/21 - Raul Ubirajara Macena Cardoso;
Proc. 187140/21 - Edson Luiz de Paula;
Proc. 186764/21 - Class Centro Integrado de Reabilitacao Ltda;
Proc. 186129/21 - Ricardo de Souza;
Proc. 185098/21 - Luzelia Ferreira Vaz;
Proc. 184324/21 - Sebastiao Monteiro de Lima;
Proc. 184017/21 - Alencar Damasceno e Souza;

Proc. 183026/21 - Maria Aparecida Barboza da Silva Santos;
Proc. 181873/21 - Espolio de Antonio Mendes;
Proc. 181497/21 - Joel Cardoso da Silva;
Proc. 180745/21 - Richard Pereira da Silva;
Proc. 180481/21 - Ricardo da Cunha Bagnato;
Proc. 179207/21 - Landuci & Santos Distribuicao e Representacao Ltda;
Proc. 179183/21 - Claudia Regina de Morais;
Proc. 178627/21 - Marcia Aparecida Rodrigues de Oliveira Honorato;
Proc. 178376/21 - Kelly Regina dos Santos Pimentel;
Proc. 177398/21 - Cristiane de Barros Santos;
Proc. 176664/21 - Silvio Alves Gomes;
Proc. 174714/21 - Sergio Aparecido Pereira Lima;
Proc. 174633/21 - Sergio Aparecido Pereira Lima;
Proc. 174612/21 - Thalyta Del Rei Lima;
Proc. 174483/21 - Joao Camilo Luiz de Oliveira;
Proc. 173461/21 - Maria Aparecida Burato;
Proc. 173419/21 - Ivan De Meneses Alves;
Proc. 172912/21  - Raquel Barboza dos Santos;
Proc. 172897/21 - Bianca Cristina Michel Rosalin;
Proc. 172585/21 - Andre Ricardo Chalo da Silva;
Proc. 172575/21 - Andre Ricardo Chalo da Silva;
Proc. 172554/21 - Joicy Mileni Ribeiro Lemes;
Proc. 171816/21 - Neander Antonio Sanches;
Proc. 171740/21 - Janaina Martins Francisco;
Proc. 170362/21 - Vera Lucia Silveira Serra;
Proc.   62245/21 - Espolio de Geraldo Jose Miranda;
Proc. 34150/20 - Juliana Goncalves de Farias;
Proc. 100156/20 - Jose Flavio Tieppo;
Proc. 119594/20 - Espólio de Jozias Barbosa da Fonseca;
Proc. 127000/20 - Manuel Gomes Mendes;
Proc. 3135/21 - Joao Gomes da Silva;
Proc. 4689/21 - Espólio de Maria Lucia dos Santos Ildefonso;
Proc. 111033/21 - Luiza de Jesus Calado;
Proc. 114192/21 - Paulo Cesar Pereira;
Proc. 183288/21 - Carlos Alexandre D Incao;

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: CAMILA MARQUES

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
178735/2021 ALFALAGOS LTDA 19622 R$         31.934,36

64194/2020
AMÉRICA CLEAN COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 

DESCARTÁVEIS
1175 R$           7.916,50

65387/2017 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6316 R$           2.465,80

65387/2017 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6320 R$       173.764,90

45736/2022 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6321 R$         22.260,00

106593/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29814 R$           2.622,00

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962148 R$              256,26

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962154 R$              148,62

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962155 R$                99,08

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962156 R$              148,62

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962158 R$                99,08

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962161 R$              198,16

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962162 R$              396,32

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962365 R$              346,78

3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE 2962367 R$                99,08

100350/2021 CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE 
PROD. CIRURG. LTDA 30636 R$         21.868,25

178732/2021 CIRÚGICA UNIÃO LTDA 134560 R$           2.852,88
146700/021 CIRÚGICA UNIÃO LTDA 134575 R$                76,00
178735/2021 CIRÚGICA UNIÃO LTDA 134580 R$           1.953,00
178732/2021 CIRÚGICA UNIÃO LTDA 134921 R$           1.415,52

37510/2022 CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. 
CIR. HOSP. SOC. LTDA 1505208 R$           1.848,00

84218/2021 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 236974 R$           5.624,26
175686/2021 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 368383 R$           5.940,00

42417/2017 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO SOCIAL - CIPS SETEMBRO R$         36.400,05

37510/2022 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE 
DIAGNÓSTICOS LTDA 143599 R$                60,00

178732/2021 CUIDA PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRLI 1443 R$           3.294,00
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25667/2022 DIMASTER COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292991 R$         16.000,00

100369/2021 DIPROMED COMÉRCIO E 
IMPORTAÇÃO LTDA 223971 R$         14.190,70

187532/2021 DUPATRI HOSPITALR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 268433 R$              614,40

97363/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11086 R$         20.751,17

106553/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11087 R$         51.248,97

52166/2022
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11090 R$       273.130,00

53493/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11091 R$         20.391,25

148990/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11094 R$         67.651,24

148990/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU

11095 R$       131.040,00

112235/2021 EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E 
IMPORTAÇÃO LTDA 1939 R$              451,20

100350/2021 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA EPP 15148 R$           2.262,60

100350/2021 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA EPP 15148 R$           5.279,40

191876/2021 FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA 2431 R$           2.908,30

1168/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE - REGIÃO DE BAURU - FERSB MAIO A AGOST R$       510.268,21

116/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE - REGIÃO DE BAURU - FERSB SETEMBRO R$       533.813,71

37510/2022 INDUMED COMÉRCIO DE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 13018 R$       362.780,00

112235/2021
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA 
LTDA

24799 R$           1.260,00

28058/2022 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 222344 R$         11.885,40
168627/2021 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 222876 R$         24.570,00

32388/2022 LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME 875 R$           3.316,80

100360/2021 LA VIE HOSPITALAR EIRELI 1863 R$              841,50
100350/2021 LA VIE HOSPITALAR EIRELI 1874 R$              532,22
42417/2017 LEGIÃO MIRIM DE BAURU SETEMBRO R$         40.389,63

100360/2021 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 232918 R$              480,00

100350/2021 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 232961 R$              483,32

100350/2021 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 233329 R$              597,12

100360/2021 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 233382 R$           8.256,00

37510/2022 MAX MEDICAL COM. DE PROD. 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 93001 R$           3.225,60

168624/2021
MEDILAR IMPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICOS

1959 R$           9.140,00

17635/2018 MV SISTEMAS LTDA 1540 R$         96.000,00

144320/2021 NEWCARE COMÉRCIO DE 
MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES 12906 R$           4.541,82

100350/2021 NEWCARE COMÉRCIO DE 
MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES 12907 R$         13.000,32

90350/2021 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 464769 R$         79.200,00
90350/2021 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 465469 R$         12.672,00
90355/2021 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 465480 R$         25.249,20

189242/2021 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 15962 R$              250,66

154438/2021 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 16014 R$         23.007,60

106593/2021 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA 16015 R$           2.781,24

58550/2020 PAULO ROBERTO MACEDO DE 
MATTOS CONFECÇÕES EIRELI 1104 R$         35.803,00

178732/2021 PONTUAL COMERCIAL EIRELI 19233 R$              483,12
178732/2021 PONTUAL COMERCIAL EIRELI 19240 R$              263,52
28058/2022 PORTAL LTDA 14414 R$              432,00
154441/2021 PORTAL LTDA 144315 R$         57.850,00
28058/2022 PORTAL LTDA 1446 R$           5.436,00
28058/2022 PRATI DONADUZZI CIA LTDA 1001110 R$           5.275,20
134859/2021 PRATI DONADUZZI CIA LTDA 1001967 R$           9.900,00
90350/2021 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 18624 R$           7.612,80

32388/2022 RODRIGO TONELOTTO 87103 R$              540,00

37510/2022 SERVBOX SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA ME 241 R$         13.950,00

4682/2020 VILMA TERESINHA CHESSA ME 6511 R$         24.696,96

193708/2021
AELESAB - PROGRAMAS DE 

INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

SETEMBRO R$         25.777,65

193694/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM 
AÇÃO ÊXODO - ACAÊ SETEMBRO R$           4.284,00

193590/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ SETEMBRO R$           5.110,20

193594/2021
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 

APAE
SETEMBRO R$              710,80

193639/2021 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A CRIANÇA SETEMBRO R$           3.592,55

193721/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS SETEMBRO R$           9.268,00
193724/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS SETEMBRO R$           7.184,82

193574/2021 CASA DO GAROTO DOS PADRES 
ROGACIONISTAS SETEMBRO R$           1.586,00

193642/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE  - CEAC SETEMBRO R$         14.994,00

193376/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE  - CEAC SETEMBRO R$         18.290,00

193698/2021 COMUNIDADE BOM PASTOR SETEMBRO R$           7.316,00

193688/2021 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 
LIBERTA  - ESQUADRÃO DA VIDA SETEMBRO R$         10.973,70

193697/2021
INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - 

IASCJ
SETEMBRO R$           4.743,00

111/2022 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES 
JURÍDICOS DO MUN. DE BAURU SETEMBRO R$              300,00

111/2022 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. MUN. 
DE BAURU SETEMBRO R$         47.505,12

111/2022 BANCO BMG S/A SETEMBRO R$         16.915,69
111/2022 BANCO BRADESCO S/A SETEMBRO R$         21.912,43
111/2022 BANCO BRADESCO S/A SETEMBRO R$    1.932.390,26
111/2022 BANCO DAYCOVAL SETEMBRO R$         60.539,69
111/2022 BANCO DAYCOVAL SETEMBRO R$         72.735,67
111/2022 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A SETEMBRO R$         55.008,92
111/2022 BANCO PANAMERICANO S/A SETEMBRO R$           9.698,58
111/2022 BANCO SANTANDER S/A SETEMBRO R$         38.677,96
111/2022 BANCODO BRASIL S/A SETEMBRO R$         91.329,06
111/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETEMBRO R$       357.715,13

111/2022 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 
PREVIDÊNCIA S/A SETEMBRO R$           2.628,47

111/2022
COOPERATIVA DE CRED. POUPANÇA 
E INVEST.DA REG. CENTRO OESTE 

PAULISTA
SETEMBRO R$           3.930,63

111/2022 CREDISERV- CCMSP BAURU - 
SICOOB SETEMBRO R$              458,31

111/2022 DIAS E BEU FARMACIA LTDA SETEMBRO R$           1.041,67

111/2022 FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FIN. 
E INVESTIMENTO SETEMBRO R$         10.644,30

111/2022 G H D GRIGOLETI LTDA ME SETEMBRO R$              159,50
111/2022 JALOVI LIVRARIA LTDA SETEMBRO R$              389,52

111/2022 JJRS CORRETORA DE SEGUROS 
LTDA ME SETEMBRO R$           2.486,95

111/2022 MARCIA TEREZINHA RODRIGUES DE 
PAULA SETEMBRO R$              366,85

111/2022 MONGERAL S/A SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA SETEMBRO R$         11.334,01

111/2022 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA SETEMBRO R$           4.087,12

111/2022 ODONTO FLEX SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA SETEMBRO R$              496,00

111/2022 ODONTO SÃO LUCAS LTDA SETEMBRO R$         10.225,10

111/2022 PREVIDENT ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICCA LTDA SETEMBRO R$           9.063,50

111/2022 S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA SETEMBRO R$              450,14

111/2022 SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. 
MUNICIPAIS SETEMBRO R$         27.413,65

111/2022 USPESP - UNIÃO SERV. PÚB. DOS 
ESTADO DE SÃO PAULO SETEMBRO R$              319,00

111/2022 ITAU UNIBANCO SETEMBRO R$              111,42
111/2022 YOSHIMURA & SOUZA LTDA SETEMBRO R$              645,95

111/2022 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 
S/A SETEMBRO R$         12.378,97

193594/2021
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 

APAE
SET/OUT. R$           8.639,82

193639/2021 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A CRIANÇA SET/OUT. R$           9.765,00

193724/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS SET/OUT. R$         19.530,00
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193574/2021 CASA DO GAROTO DOS PADRES 
ROGACIONISTAS SET/OUT. R$         22.680,00

193376/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE  - CEAC SET/OUT. R$         13.020,00

193698/2021 COMUNIDADE BOM PASTOR SET/OUT. R$           7.812,00

193688/2021 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 
LIBERTA  - ESQUADRÃO DA VIDA SET/OUT. R$           7.812,00

193635/2021 SORRI BAURU SET/OUT. R$         11.835,18
193723/2021 VILA VICENTINA LAR PARA IDOSOS SET/OUT. R$           4.504,92

193715/2021
AELESAB - PROGRAMAS DE 

INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

OUTUBRO R$       132.650,36

193715/2021
AELESAB - PROGRAMAS DE 

INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

OUTUBRO R$           2.000,00

193708/2021
AELESAB - PROGRAMAS DE 

INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

OUTUBRO R$       369.133,58

193708/2021
AELESAB - PROGRAMAS DE 

INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE

OUTUBRO R$         18.000,00

193596/202
ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE 

APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL 
CRÔNICO - ABREC

OUTUBRO R$         90.136,36

193694/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM 
AÇÃO ÊXODO - ACAÊ OUTUBRO R$       105.948,18

193590/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ OUTUBRO R$         47.370,44

193594/2021
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - 

APAE
OUTUBRO R$         76.955,73

193639/2021 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A CRIANÇA OUTUBRO R$         53.635,87

193721/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS OUTUBRO R$         90.753,70
193721/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS OUTUBRO R$           2.000,00
193724/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS OUTUBRO R$         95.271,74
193724/2021 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS OUTUBRO R$         12.000,00

193579/2021 ASSOCIAÇÃO FILHO DO REINO EM 
AÇÃO - AFRA OUTUBRO R$         19.769,53

193593/2021 CARITAS DIOCESANA DE BAURU OUTUBRO R$         24.822,23

193644/2021 CASA DA CRIANÇA MADRE 
TEODORA VOIRON OUTUBRO R$         24.963,60

193648/2021 CASA DA ESPERANÇA OUTUBRO R$         50.025,36

193622/2021 CASA DO GAROTO DOS PADRES 
ROGACIONISTAS OUTUBRO R$       165.590,51

193622/2021 CASA DO GAROTO DOS PADRES 
ROGACIONISTAS OUTUBRO R$           4.000,00

193574/2021 CASA DO GAROTO DOS PADRES 
ROGACIONISTAS OUTUBRO R$         68.840,68

193642/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE  - CEAC OUTUBRO R$       177.282,96

193376/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE  - CEAC OUTUBRO R$       128.585,91

193364/2021 CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 
CRIANÇA - CEVAC OUTUBRO R$         37.445,40

193367/2021 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO SOCIAL - CIPS OUTUBRO R$       121.215,49

193367/2021 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO SOCIAL - CIPS OUTUBRO R$           2.000,00

193698/2021 COMUNIDADE BOM PASTOR OUTUBRO R$         91.937,03

193719/2021 ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ANGELICA LEITE OUTUBRO R$         32.395,10

193719/2021 ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ANGELICA LEITE OUTUBRO R$           2.000,00

193688/2021 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE 
LIBERTA  - ESQUADRÃO DA VIDA OUTUBRO R$         56.384,93

193351/2021 FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU OUTUBRO R$         18.722,70
193569/2021 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO OUTUBRO R$       114.058,97
193726/2021 FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO OUTUBRO R$       188.418,04

193587/2021 FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO 
PAIVA  - FESP OUTUBRO R$           8.410,84

193697/2021
INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - 

IASCJ
OUTUBRO R$         78.673,13

193583/2021
INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - 

IASCJ
OUTUBRO R$         22.405,68

193365/2021 INSTITUTO SOCIAL SÃO CRISTOVÃO 
- INSCRI OUTUBRO R$         28.708,14

193582/2021 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA 
CEGOS OUTUBRO R$         14.937,12

193602/2021 LEGIÃO FEMININA DE BAURU OUTUBRO R$         32.136,38
193368/2021 LEGIÃO MIRIM DE BAURU OUTUBRO R$         50.418,20
193372/2021 NÚCLEO AMIZADE OUTUBRO R$           8.410,84

193620/2021 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
- POC OUTUBRO R$         47.899,17

193620/2021 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
- POC OUTUBRO R$           2.000,00

193359/2021 PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
- POC OUTUBRO R$         48.100,50

193684/2021 REDE DE ASSISTÊNCIA 
EDUCACIONAL CRISTÃ - RASC OUTUBRO R$         29.623,84

193632/2021 SOCIEDADE BENEFICENTE DR 
ENEAS CARVALHO DE AGUIAR OUTUBRO R$         46.208,61

193635/2021 SORRI BAURU OUTUBRO R$       106.392,60
193723/2021 VILA VICENTINA LAR PARA IDOSOS OUTUBRO R$         83.560,56

67344/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG. SOC. 
E ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

- APIECE
OUTUBRO R$         60.000,00

95745/2022 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS OUTUBRO R$       250.000,00

95777/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS P/ INTEG. SOC. 
E ESCOLAR DA CRIANÇA ESPECIAL 

- APIECE
OUTUBRO R$         60.000,00

29810/2022 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ OUTUBRO R$         69.312,92

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Levi Momesso

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

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

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
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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).

RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 47339/2009
Interessado: Yauaretê - Centro de Cultura, Educação e Artes
Local: Praça localizada entre as Ruas Julio Prestes, Saint Martin Quadra 05, paralela com a Avenida 
Nações Unidas

Processo nº 35660/2015
Interessado: Marco Antonio de Paulo
Local: Canteiro Central localizado à Avenida Alcides Limão Garcia Quadra 07, no Bairro Nobuji 
Nagasawa

Processo nº 39620/2013
Interessado: Joel Batista dos Santos
Local: Praça do Rio Verde

Processo nº 14327/2001
Interessada: Roberto Ignatios de Almeida Bauru Me (Choperia Convivio)
Local: Praça Figueira Branca localizada à Avenida Nações Unidas Quadra 21

Processo nº 22636/2016
Interessada: Associação dos Adquirentes de Lotes de Tamboré Bauru
Local: Praça localizada no Jardim Viário 06 e Jardim Viário 16 situados na Avenida 01 do Loteamento 
Tamboré Bauru – localizado na Rodovia João Baptista Cabral Renno Km 240

Processo nº 5634/2015
Interessada: João Lucas Vitart e Silva - Me
Local: Canteiro Central localizado à Rua Charles Lindemberg Quadra 01

Processo nº 45725/2014
Interessada: J. E. F. Matosinho – Revestimentos - Me
Local: Canteiro Central localizado à Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 17 (Canteiro 
grande)

Processo nº 23721/2013
Interessada: Hidraulica Bauruense Comercio de Materiais de Construção Ltda - EPP
Local: Canteiro Central localizado à Rua General Marcondes Salgado nas Quadras 07 e 08 (em frente ao 
nº 8-40)

Processo nº 50833/2017
Interessado: Diego Santiago Rodrigues – Guki Alimentos Ltda - Me
Local: Praça Portugal (Lote 02), PMB: 02/0182/002 – localizada à Avenida Comendador José da Silva 
Martha com a rua José Fernandes

Processo nº 21129/2018
Interessada: Imobiliária Bolsa de Imóveis Ltda
Local: Praça localizada à Avenida Jorge Zaiden Quadra 12 (em frente ao Condomínio Residencial Nova 
Nação América) – no Bairro Jardim Samburá

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO PARCIALMENTE DEFERIDO: VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA ESPÉCIE 
DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 106943/2019
INTERESSADA: Rita de Cassia Fabri Gonçalves
ENDEREÇO: Rua Padre João, nº 11-70, Vila Santa Tereza
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Oiti localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma)  árvore de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 04 (quatro) árvores da espécie Ipê localizadas ao centro do imóvel; 02 
(duas) árvores da espécie Chorão localizadas ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

Processo: 44609/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 135-B
Interessado: Dagmar Pio

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.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A VILLANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e MORENA PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, informa que em função da manifestação do Conselho do Município 
de Bauru, a audiência a ser realizada em 06/09 por meio virtual, também contará com possibilidade 
de acompanhamento em local físico, de forma híbrida.  Os interessados poderão dirigir-se ao Centro 
Comunitário do Gasparini, localizado na Rua dos  Enfermeiros, 1-73, a partir das 18 horas.  
Além da transmissão via Youtube

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 2792815/2022
Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, à ALAMEDA FLOR DO AMOR, Nº 10-35, 
PL2, Q3, NÚCLEO SAO GERALDO, cadastrado PMB 4-0214-020, verificando que a SRA. ANA ELIZA 
MARTINELLI ZARAMELLO, CPF: 227.7XX.XXX-XX, conforme processo D. E. 76515/2019, não 
apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no 
Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 506,40 (Quinhentos e seis reais e quarenta 
centavos), recusou a assinar, porém ficou com uma via.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 2795793/2022
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, à RUA ANGELO TAMAROZZI, 2-0, 
LR, Q23, VILA SÃO FRANCISCO, cadastrado PMB 5-0472-010, verificando que a SRA. NILSA LUISA 
BARBARESCO GUEDES, CPF: 171.7XX.XXX-XX, conforme Processo 59757/2021, não apresentou 
a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 
13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 511,68 ( Quinhentos e onze reais e sessenta e oito 
centavos.

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 2795755/2022
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, à RUA APARECIDA, 7-14, E OUTRO, 
JARDIM SNTANA, cadastrado PMB 4-0021-012, verificando que a IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS EM BAURU, CNPJ: 50.839.661/0001-83, conforme Processo 34143/2018, não 
apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no 
Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 509,84 ( Quinhentos e nove reais e oitenta 
e quatro centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 2795756/2022
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, à RUA APARECIDA, 7-10, JARDIM SNTANA, 
cadastrado PMB 4-0021-029, verificando que a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 
BAURU, CNPJ: 50.839.661/0001-83, conforme Processo 34143/2018, não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 509,84 ( Quinhentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LEI 7181/19
Conforme dispostos na LEI 7181/19, anexo II, artigo 2º, a saber: “Art. 2º Constitui-se dever de proprietários 
ou possuidores de imóveis urbanos, a qualquer título, para imóveis edificados ou não: I – Construir o 
passeio público na extensão correspondente à (s) sua(s) testada(s); Art. 31 – Feita a constatação (...), 
o departamento competente notificará o infrator das disposições da presente lei,(...) ou ainda quando 
necessário, POR EDITAL, para a execução da regularização, observando os prazos de: I – 60 (sessenta) 
dias para construir o passeio; Art. 44 – A notificação conversível em multa será expedida quando constatada 
pela primeira vez a infração que exija reforma ou construção do passeio público e, não sendo atendida no 
prazo, se converterá em Auto de Infração e Multa; Art. 51 As multas previstas nesta lei terão os seguintes 
valores: I – NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO quando notificado a fazê-lo: a) Pena – multa de 
6 (seis) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo por metro de testada do lote que faça divisa com 
o passeio público a ser construído Valor da multa: Ufesp (26,51) x 6 x Testada Imóvel”; informamos aos 
responsáveis especificados na LISTA ABAIXO para que providencie a CONSTRUÇÃO DO PASSEIO 
PÚBLICO, sendo que o não atendimento desta determinação explícita implicará na aplicação da penalidade 
de multa:
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Ofício Nº 243/2022, referente ao processo 79530/2022, o SR. LEONARDO DOS SANTOS DE LIMA, 
bem como qualquer responsável legal, referente à RUA MARCIO LEITE DE TOLEDO, 1-0, L7-B, QJ, 
VILA INDUTRIAL, cadastrado P.M.B. 5-0779-019, valor da multa: R$ 959,10 (Novecentos e cinquenta 
e nove reais e dez centavos).
Ofício Nº 080/2022, referente ao processo 77273/2018, a SRA. SERAFINA GONÇALVES DE AGUIAR, 
bem como qualquer responsável legal, referente à RUA PROF. ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, 
0-0, LZ, Q101, VILA PACÍFICO, cadastrado P.M.B. 5-0099-023, valor da multa: R$ 2.301,84 (Dois mil 
trezentos e um reais e oitenta e quatro centavos).

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, através do ofício 306/2022, processo nº 59757/2021 notificar o 
indeferimento da solicitação de arquivamento do auto de infração imposição de multa nº 059/21, conforme 
parecer do Departamento responsável onde o processo de regularização nº 78965/2021, não foi aprovado 
até a presente data.

COMUNICADO
Vimos pelo presente instrumento, através do ofício 275/2022, processo nº 125222/2021, informar o 
deferimento do cancelamento do auto de infração nº 190/21 - Lei 7028/17, e auto de Embargo nº 597, 
referente processo em epigrafe conforme parecer do Departamento responsável.

NOTIFICAÇÃO
Vimos pelo presente instrumento referente ao processo 47470/2022, ofício nº 306/2022, notificar o 
responsável o indeferimento da solicitação uma vez que o rebaixamento existente à RUA DR. VIRGÍLIO 
MALTA, Nº 12-35, CENTRO, cadastro PMB 1/0110/022, , 1/0110/023 e 1/0110/002, encontra-se 100/% 
rebaixado, devendo providenciar a regularização do passeio público conforme Lei 7181/19.
“Art. 26: O rebaixamento da guia destinado ao acesso de veículos não poderá exceder a 50% (cinquenta 
por cento), da extensão da testada do imóvel, aplicável aos lotes com testada igual ou superior a 10,00n 
(dez metros).
§3° Será permitido o rebaixamento de guias somente de guias somente nos locais onde a disposição das 
vagas de estacionamento possibilite que o veículo fique estacionado integralmente dentro do lote, devendo, 
para isso, dispor de espaço mínimo de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) por 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros)
§5º Nas vias públicas onde haja proibição~ao estacionamento de veículos será permitido a expansão da 
guia desde que, assegurado o disposto no § 3º e preservados os locais para plantio de árvore e instalação 
de equipamentos públicos, quando necessários, sendo a autorização de rebaixamento classificada como 
provisória, passível de reversão a qualquer tempo, conforme alteração viária, sem direito a indenização.
Face ao exposto, informamos que o não cumprimento do conteúdo explícito neste documento, implicará 
nas penalidades previstas da citada legislação.

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
NOTIFICAÇÃO

FICA A EMPRESA SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOTIFICADA 
DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84.218/21, QUE APLICOU À 
EMPRESA AS SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 E 87, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, NA CLÁUSULA OITAVA DA ARP Nº 528/21. ASSIM, CONFORME 
MOTIVAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SUPRACITADO, FORAM APLICADAS À EMPRESA, 
AS PENALIDADES DE MULTA MORATÓRIA NO VALOR DE R$ 1.976,45 (UM MIL, NOVECENTOS 
E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E DE ADVERTÊNCIA. O VALOR 
RETRO REFERIDO, SE POSSÍVEL, DEVERÁ SER COMPENSADO DAS PARCELAS FUTURAS 
DEVIDAS À EMPRESA, NOS TERMOS DO § 3º, DO ART. 86 DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1.993. NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR 
DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO 
DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR DEVIDO SERÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA 
PARA FUTURA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESSA DECISÃO, CABE RECURSO, 
NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE À MATÉRIA.

BAURU, 27 DE SETEMBRO DE 2.022.
ALANA TRABULSI BURGO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 03-10-2022 A 05-10-2022

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
134666/2022 BPS PADARIA E CONFEITARIA LTDA 60 001532/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

149437/2021 BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA 04623/F-1

Relação das licenças liberadas de 09/09/2022 a 04/10/2022

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças sanitárias:
No. Protocolo: 109992/2022                                              Data do Protocolo: 25/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000169-1-8                                     Data de Vencimento: 12/09/2023
Razão Social: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF: 10.203.274/0001-31
Endereço: RUA JACY STEVAUX VILLACA, Nº 2-66, ANEXO 2-78 - JARDIM CONTORNO
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

No. Protocolo: 122052/2022                                             Data do Protocolo: 15/08/2022
No. CEVS: 350600301-477-001057-1-6                                    Data de Vencimento: 15/09/2023
Razão Social: MAROSTEGON SAUDE EIRELI
CNPJ/CPF: 32.950.844/0002-70
Endereço: RUA PROFESSOR AYRTON BUSCH, N 2-39 - PARQUE SANTA EDWIGES
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo: 96986/2022                                               Data do Protocolo: 29/06/2022
No. CEVS: 350600301-477-001056-1-9                                     Data de Vencimento: 15/09/2023
Razão Social: SENA DROGARIAS BAURU LTDA
CNPJ/CPF: 45.205.611/0001-04
Endereço: RUA RIO BRANCO, N 21-07 – VILA AMERICA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo: 125368/2022                                              Data do Protocolo: 24/08/2022
No. CEVS: 350600301-206-000008-1-7                                    Data de Vencimento: 15/09/2023
Razão Social: BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 04.614.422/0001-08
Endereço: RUA CORONEL IVON CESAR PIMENTEL, Nº 8-18 – PARQUE PAULISTA
CNAE: 2062-2/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO

No. Protocolo: 119591/2022                                               Data do Protocolo: 12/08/2022
No. CEVS: 350600301-477-000538-1-3                                     Data de Vencimento: 16/09/2023
Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A.
CNPJ/CPF: 61.412.110/0257-35
Endereço: RUA RIO BRANCO, N 24-45 – JARDIM ESTORIL IV
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo: 109263/2022                                              Data do Protocolo: 22/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000201-1-7                                     Data de Vencimento: 16/09/2023
Razão Social: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A
CNPJ/CPF: 04.298.106/0010-65
Endereço: ALAM. DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA , Nº 12-55 – VILA N. CID. UNIVERSITÁRIA
CNAE: 4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.

No. Protocolo: 109755/2022                                              Data do Protocolo: 25/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000199-1-7                                     Data de Vencimento: 16/09/2023
Razão Social: CIRURGICA SPEDO LTDA
CNPJ/CPF: 09.435.344/0001-06
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 5-21 – VILA MESQUITA
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

No. Protocolo: 221/22P                                                 Data do Protocolo: 12/08/2022
No. CEVS: 350600301-812-000018-1-3                                    Data de Vencimento: 19/09/2023
Razão Social: A. P. FURLANETTO CONTROLE DE PRAGAS
CNPJ/CPF: 27.391.324/0001-54
Endereço: ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA Nº 6-90 - VILA SANTA TEREZA
CNAE: 8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

No. Protocolo: 76659/2022                                             Data do Protocolo: 24/05/2022
No. CEVS: 350600301-477-000604-1-0                                   Data de Vencimento: 26/09/2023
Razão Social: DAMACENO & CIA DROGARIA LTDA
CNPJ/CPF: 11.537.935/0001-28
Endereço: RUA CAMPOS SALLES Nº 8-7 VILA FALCAO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 109263/2022                                              Data do Protocolo: 22/07/2022
No. CEVS: 350600301-812-000001-1-6                                     Data de Vencimento: 27/09/2023
Razão Social: ABATE IMUNIZACAO DE AMBIENTES E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 13.320.836/0001-15
Endereço: RUA ALBUQUERQUE LINS, N.° 13-07 - VILA FALCAO
CNAE: 8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

No. Protocolo: 129148/2022                                              Data do Protocolo: 01/09/2022
No. CEVS: 350600301-464-000162-1-7                                     Data de Vencimento: 04/10/2023
Razão Social: HUMANA ALIMENTAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 02.786.436/0001-83
Endereço: RUA DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, N.° 1-100, VILA REGINA
CNAE: 4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
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No. Protocolo: 129093/2022                                              Data do Protocolo: 01/09/2022
No. CEVS: 350600301-477-000246-1-9                                     Data de Vencimento: 04/10/2023
Razão Social: JUREMA DE FATIMA BENEDITO DROGARIA
CNPJ/CPF: 08.685.333/0001-03
Endereço: RUA CARMINI ANGELO DELICATO, N.° 4-22, CONJ. HABIT. OTAVIO RASI
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 107136/2022A                                            Data do Protocolo: 19/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000243-1-7                                    Data de Vencimento: 04/10/2022
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0026-32
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 348 LOTE 14 GALPAO G1 E G3
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

No. Protocolo: 107136/2022B                                             Data do Protocolo: 19/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000244-1-4                                     Data de Vencimento: 04/10/2022
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0026-32
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 348 LOTE 14 GALPAO G1 E G3
CNAE: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

No. Protocolo: 107136/2022                                             Data do Protocolo: 19/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000242-1-0                                    Data de Vencimento: 04/10/2022
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0026-32
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 348 LOTE 14 GALPAO G1 E G3
CNAE: 4646-0/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

No. Protocolo: 107136/2022C                                            Data do Protocolo: 19/07/2022
No. CEVS: 350600301-463-000283-1-2                                    Data de Vencimento: 04/10/2022
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0026-32
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 348 LOTE 14 GALPAO G1 E G3
CNAE: 4637-1/99 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

No. Protocolo: 107136/2022D                                            Data do Protocolo: 19/07/2022
No. CEVS: 350600301-464-000245-1-1                                    Data de Vencimento: 04/10/2022
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0026-32
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 348 LOTE 14 GALPAO G1 E G3
CNAE: 4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO  DOMICILIAR
Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de funcionamento emitida por 
esta Vigilância Sanitária.

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

PUBLICAÇÃO DE: 03/10/2022 A 05/10/2022

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
115485/2022 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 7467/F-1
115469/2022 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 7468/F-1

ERRATAS:

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 01/10/2022, PAGINA 17

ONDE SE LÊ:

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
131069/2022 FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 7448/F-1

LEIA-SE:

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
131069/2022 FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 17030/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SEÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 
E AGRAVOS INUSITADOS À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 05/10/2022

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
128084/2022 HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU 15626/C-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 01/10/2022
ONDE SE LÊ:

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU A(S) 
SEGUINTE(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE USO DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA 
COLETIVA – SAC:
Deferido(s) de 26/09/2022 a 28/09/2022
N° DE CADASTRO: 0182
PROTOCOLO: 172569/2021
DATA DO PROTOCOLO: 12/11/2021             DATA DO DEFERIMENTO: 26/09/2022
RAZÃO SOCIAL: F. S. BAURU COMESTÍVEIS LTDA
CNPJ: 02.992.029/0001-22
LOGRADOURO: AV. NAÇÕES UNIDAS Nº 29-92
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF: 110.577.308-66
CRQ: 04491087 UF: SP
(...)
Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da autorização 
emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental

LEIA-SE:

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU A(S) 
SEGUINTE(S)
AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE USO DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA – SAC:
Deferido(s) de 26/09/2022 a 28/09/2022
N° DE CADASTRO: 0182
PROTOCOLO: 172569/2021
DATA DO PROTOCOLO: 12/11/2021             DATA DO DEFERIMENTO: 26/09/2022
RAZÃO SOCIAL: F. S. BAURU COMESTÍVEIS LTDA
CNPJ: 02.992.029/0001-22
LOGRADOURO: AV. NAÇÕES UNIDAS Nº 29-92
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITÁRIA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF: 110.557.308-66
CRQ: 04491087 UF: SP
(...)
Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da autorização 
emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental

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

PUBLICAÇÃO DE: 04/10/2022 a 05/10/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

134023/2021 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CENTRO DE 
DIAGNOSTICO UNIMED-CDU

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DEFERIDO
PROCESSO INTERESSADO Nº LTA

134023/2021 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
CENTRO DE DIAGNOSTICO UNIMED-CDU 38-22

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

143864/2022 ANTUNES E CARVALHO BERÇARIO E ESCOLA DE ED. INFANTIL 
LTDA 15681/C-1

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 19569/20214

RAZÃO SOCIAL C.T.O CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA
ATIVIDADE ODONTOLOGICA

CNPJ 11.664.569/0001-78
Nº DE SÉRIE K01548

MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X ( ELETRONIC)

CORRENTE E 
TENSÃO 70 KVP / 8 MA

CEVS 350600301-863-001897-1-5
Nº DE SÉRIE 4472078008
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MARCA E 
MODELO GNATUS / TIMEX 70 C

CORRENTE E 
TENSÃO 70 KVP / 7 MA

CEVS 350600301-863-001898-1-2

Nº DE SÉRIE K01569
MARCA E 
MODELO DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X

CORRENTE E 
TENSÃO 70 KVP / 8 MA

CEVS 350600301-863-003329-1-7

Nº DE SÉRIE 4265217034
MARCA E 
MODELO GNATUS/TIMEX 70 / 

CORRENTE E 
TENSÃO 70 KVP / 9 MA

CEVS 350600301-863-003330-1-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:

PROCESSO 35497/2009
RAZÃO 
SOCIAL KARINA BUENO MOREIRA SANCHES

ATIVIDADE FISIOTERAPIA

CNPJ 307.786.328-65

CEVS 350600301-865-000435-0-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:

PROCESSO 31153/2013
RAZÃO 
SOCIAL CLINICA MEDICA GABRIELE LTDA

ATIVIDADE MEDICA

CNPJ 11.826.902/0001-06

CEVS 350600301-863-001722-1-9

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:

PROCESSO 68678/2011

RAZÃO SOCIAL CDI MAGNA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

ATIVIDADE DIAGNOSTICO POR IMAGEM

CNPJ 01.974.558/0001-30

Nº DE SÉRIE 80781
MARCA E 
MODELO SIEMENS / SOMATOM EMOTION

CORRENTE E 
TENSÃO 130 KVP / 325 MA

CEVS 350600301-864-002000-1-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:

PROCESSO 30026/2007
RAZÃO 
SOCIAL PMB-EMEI MAGDALENA PEREIRA DA SILVA MARTHA

ATIVIDADE ODONTOLOGICA

CNPJ 46.137.410/0001-80

CEVS 350600301-863-004102-1-7

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL Nº 01, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

1º PRÊMIO INOVAÇÃO DE BAURU

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE 
BAURU - COMTI, no uso das atribuições, resolve divulgar as regras e procedimentos para participação 
no 1º PRÊMIO INOVAÇÃO DE BAURU, na forma deste edital.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente concurso será regido por este edital.
1.2. Nenhum dos proponentes poderá alegar, sob hipótese alguma, o desconhecimento das normas referidas 
neste edital.
1.3. O PRÊMIO INOVAÇÃO DE BAURU é uma iniciativa de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, 
que tem por objetivos: melhoria das condições de vida de sua população, notadamente no que se refere 
aos padrões de saúde, educação, habitação, transporte e ambiente; fortalecimento e à ampliação da base 
técnico-científica do Município, constituída por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços 
técnicos especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico; 
incentivar a inclusão social através da criação de empregos e renda no âmbito do Município, mediante 
o aumento e a diversificação das atividades econômicas que tenham por base a geração e a aplicação de 
conhecimento técnico e científico; ao aprimoramento das condições de atuação do poder público municipal, 
notadamente no que se refere à identificação e ao equacionamento das necessidades urbanas e rurais e ao 
aproveitamento das potencialidades do Município
1.4. Para o 1º PRÊMIO INOVAÇÃO DE BAURU, define-se inovação ou iniciativa inovadora introdução de 
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e/ou social que resulte em novos processos, produtos 
ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, produtos ou serviços já 
existentes, visando ampliar a competitividade no mercado, bem como a melhoria das condições de vida da 
maioria da população, e a sustentabilidade socioambiental.

DO PÚBLICO-ALVO
2.1. Podem participar deste concurso pessoas físicas ou jurídicas promotoras da iniciativa inovadora no 
todo ou em parte, no município de Bauru.

DA SUBMISSÃO DE CANDIDATOS AO PRÊMIO
3.1. A submissão de candidatos será feita mediante o link: bit.ly/premioinovacaobauru até o dia 12/09/2022 
às 17h.
3.2. A submissão será feita por qualquer pessoa, indicando uma pessoa física e uma pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com breve exposição de motivos pelos quais o(a) indicado(a) merecem o prêmio.

DAS CATEGORIAS DO PRÊMIO
4.1. Serão premiadas uma pessoa física e uma pessoa jurídica que contribuíram para a implantação, 
manutenção ou desenvolvimento de atividades ligada à inovação no todo ou em parte no Município de 
Bauru.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS INDICADOS
5.1. O processo de seleção dos indicados será realizado em duas etapas sequenciais.
5.2. A primeira etapa será a Avaliação Preliminar, e, conferência dos requisitos básicos à participação no 
concurso, com a exclusão dos indicados com atividades desenvolvidas fora do município de Bauru ou não 
relacionadas à inovação, descritas na Lei 7.148 de 23/11/18, a fim de identificar as submissões válidas que 
seguirão para a segunda etapa de avaliação final e votação.
5.3. A segunda etapa será a Avaliação Final e Votação, que consistirá na apresentação das submissões e 
justificativas em reunião do CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE 
BAURU – COMTI, e na mesma sessão ocorrerá a escolha dos vencedores por maioria simples em votação 
direta pelos conselheiros do COMTI.
5.4. Não cabe recurso contra a votação. A ordem de classificação das submissões não será publicada.
5.5. Os resultados de cada etapa serão publicados nos seguintes endereços eletrônicos: www.inovabauru.
sp.gov.br e www2.bauru.sp.gov.br/sedecon/.

DO COMITÊ GESTOR DO CONCURSO
6.1. O presente concurso será coordenado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO DE BAURU - COMTI, o qual escolherá entre seus membros 5 (cinco) conselheiros, um 
deles na função de presidente do Comitê Gestor.
6.2. Caberá ao Comitê Gestor responder pela organização do concurso e suas etapas, assim como deliberar 
sobre eventuais dúvidas formuladas e decidir sobre situações não previstas neste edital, sendo suas decisões 
definitivas.

DA PREMIAÇÃO
7.1. Serão premiadas a pessoa física e a pessoa jurídica escolhida por maioria de votos dos conselheiros do 
CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU - COMTI.
7.2. Os prêmios serão entregues preferencialmente em solenidade oficial durante a Semana Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru, a ser realizada em data, local e horário a serem divulgados pelo 
Comitê Gestor do Concurso.
7.3 Os premiados receberão um troféu e um certificado de premiação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A submissão de iniciativa para o concurso implica na concordância e na aceitação de todas as condições 
previstas neste edital.
8.2. Os resultados e comunicados deste concurso serão publicados nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.inovabauru.sp.gov.br e www2.bauru.sp.gov.br/sedecon/.
8.3. Os inscritos no 1º PRÊMIO INOVAÇÃO DE BAURU autorizam a utilização, por quaisquer meios, do 
nome, da imagem e voz dos envolvidos, bem como descrição das atividades desenvolvidas, na íntegra ou 
em partes, em qualquer meio de comunicação, independentemente do resultado da premiação.
8.4. Os indicados e os premiados poderão fazer uso desta condição, para fins de promoção e divulgação de 
suas atividades.
8.5. Todas os indicados selecionados para avaliação final receberão um certificado para utilização em 
qualquer meio de comunicação.
8.6. Durante a realização deste concurso, CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DE BAURU - COMTI, por meio do Comitê Gestor de, reserva-se o direito de verificar a 
veracidade das informações apresentadas, podendo solicitar informações e dados complementares e 
documentação comprobatória aos indicados. Em caso de não atendimento destas solicitações, os indicados 
serão desclassificados em qualquer etapa do concurso.

MAURICIO AUGUSTO DE SOUZA RUIZ
PRESIDENTE CONS. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU
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EDITAL E REGIMENTO ELEITORAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO DOS 
MEMBROS DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E DO PODER PÚBLICO – BIÊNIO DEZEMBRO 

2022 A 2024.. 

1- DO OBJETIVO

1.1- De acordo com o Artigo 13 da Lei 3473, de 25 de Junho de 1992, alterada pela Lei nº 5687 de 
16/12/2008 em seus Incisos I, II e III, o presente Edital tem por objetivo disciplinar o processo eleitoral 
dos membros do Poder Público e da Sociedade Civil que integrarão o CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA, para a gestão do biênio: dezembro de 2022 
a dezembro de 2024.

2- DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL
2.1- De acordo com o caput do Artigo 13º e seu inciso II, da Lei nº 5687 de 16/12/2008, o CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA é composto de 10 (dez) 
Membros Titulares em igual número de Suplentes representantes da Sociedade Civil, a saber:
a) 02 representantes entre as Associações de Moradores.
b) 01 representante de Clubes de Serviço;
c) 01 representante do Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG;
d) 04·representantes das diretorias de Entidades Sociais que trabalham com crianças/ adolescentes;
e) 01 representante dentre as Universidades e Faculdades de Bauru;
f) 01 representante de Entidade de Classe

3- DO PROCESSO ELEITORAL
3.1- O Processo Eleitoral dos representantes da Sociedade Civil ocorrerá por meio da indicação de 
Organizações da Sociedade Civil- OSCs inscritas no CMDCA, que desenvolvam serviços voltados para 
Crianças e Adolescentes e posterior eleição a ser realizada em reunião plenária convocada exclusivamente 
para esse fim, pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES/BAURU, em conjunto com o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA/BAURU, em conformidade com o 
Artigo 1º Inciso III da Lei nº 5687 de 16 de dezembro de 2008 .

3.2- A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES/BAURU, em conjunto com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, expedirá convite às Organizações da Sociedade Civil 
referidas nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do Art. 13 da Lei 3473, de 25 de junho de 1992 alterada pela Lei Nº 5687 
de 16 de dezembro de 2008, artigo 1º em seus Incisos I, II e III, solicitando a indicação membros titulares 
e respectivos suplentes para a composição do Conselho.
3.3- A indicação a que se refere a cláusula 3.1 deste Edital, deverá ser encaminhada, pela Organização 
da Sociedade Civil por meio de Ofício, em papel timbrado, com a qualificação completa dos indicados e 
assinatura do respectivo representante legal, anexando-se a Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 
assinada, conforme modelo – Anexo I do presente Edital, nos moldes previstos na Cláusula 5.1.
3.4 – O Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru, encaminhará o 
presente Edital para publicação no DOM.

4. DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL E DA REUNIÃO PLENÁRIA
4.1. A condução da reunião Plenária para a eleição dos Conselheiros dentre os indicados pelas Organizações 
da Sociedade Civil -OSCs está a cargo da Comissão do Processo Eleitoral, constituída conforme Resolução 
nº 012/2022 -CMDCA /BAURU, publicada no DOM de 24 de setembro de 2022. 
4.2. A Comissão do Processo Eleitoral organizará e fiscalizará a eleição dos representantes da Sociedade 
Civil que integrarão o CMDCA, conforme previsto neste edital, garantindo a transparência e lisura do 
processo eleitoral e assegurando condições de igualdade a todos os concorrentes, em condições de participar 
do pleito eleitoral.
4.3 A Comissão do Processo Eleitoral permanecerá vigente desde a nomeação dos seus membros até a posse 
dos candidatos eleitos para o Conselho Municipal Dos direitos da Criança e Adolescente - CMDCA/Bauru, 
gestão do biênio dezembro 2022 a 2024.
4.4. Os candidatos serão eleitos na reunião Plenária convocada especificamente para esta finalidade, sendo 
que a votação, entre os pares, poderá ser aberta ou secreta, conforme deliberação da Plenária de Eleição
4.5. Em caso de 02 (dois) ou mais candidatos obterem o mesmo número de votos, o desempate será por 
meio de consenso entre as partes do mesmo segmento da sociedade civil. Não havendo consenso, será eleito 
o candidato que tiver mais idade.
§ Único: Os demais candidatos serão classificados de acordo com suas indicações para substituições 
que ocorrerem durante o período da gestão.
4.6. A apuração do resultado da eleição será realizada imediatamente após o encerramento da votação. 
Finalizados os trabalhos, a Comissão do Processo Eleitoral, anunciará os representantes da Sociedade Civil 
eleitos para biênio dezembro 2022/dezembro 2024.
4.7. A Comissão Eleitoral elaborará uma Ata da Reunião Plenária da Eleição, com a relação dos candidatos 
eleitos, para publicação no Diário Oficial do Município.

5 – DOS PRAZOS DO PRESENTE EDITAL
5.1- O Ofício e a Ficha de Inscrição com a indicação dos representantes das Organizações da Sociedade 
Civil, em conformidade com a Cláusula 3.3. deste Edital, deverão ser enviados no e-mail: cmdcabauru@
gmail.com até 20 de outubro de 2022, impreterivelmente, conforme cronograma estabelecido na Cláusula 
7.
5.2- A reunião Plenária para a eleição dos Conselheiros dentre os indicados pelas Organizações da 
Sociedade Civil, será realizada aos 07/11/2022, presencialmente, com a adoção das medidas sanitárias de 
prevenção ao COVID-19, em ambiente amplo, com uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social, 
na Casa dos Conselhos, localizada na Rua Dr. Antonio Prudente, nº 1-141, Jardim Estoril , Bauru/SP, com 
início às 9h:00h e término as 17h, conforme cronograma estabelecido na Cláusula 7ª.
5.2.1 – O não comparecimento à Reunião Plenária, prevista na Cláusula 5.2, na data e horário fixados, 
implicará na perda do direito à participação no Processo Eleitoral.
5.2.2 – Na eventualidade das vagas não serem preenchidas em sua totalidade, será realizado novo Processo 
Eleitoral para o preenchimento das vagas remanescentes.
5.3 – Após a realização da Plenária e elaboração da respectiva Ata, os Membros Titulares e Suplentes 
eleitos serão nomeados por Decreto do(a) Prefeito(a) Municipal publicado no DOM, em conformidade com 
com o disposto no artigo 13, Incisos I,II e III da Lei nº. 5687/2008, de 16 de dezembro de 2022.
5.4 - A posse e a 1ª Reunião Ordinária dos Conselheiros eleitos para a gestão dezembro/2022 a dezembro 
/2024, serão realizadas após a publicação do Decreto de Nomeação no Diário Oficial do Município, em 
data, horário e local a serem previamente informados.

6 - DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO PROCESSO ELEITORAL
6.1- Será lavrada Ata da reunião Plenária da eleição dos Conselheiros dentre os indicados pelas Organizações 
da Sociedade Civil, da qual deverá constar obrigatoriamente: 
a) o dia, o horário e o local da reunião Plenária de eleição;
b) os nomes dos componentes da Comissão do Processo Eleitoral; 
c) os nomes dos indicados pelas Organizações da Sociedade Civil presentes à reunião Plenária;
d) a lista das Organizações da Sociedade Civil qualificadas presentes à reunião Plenária de eleição;
e) o resultado da votação, contendo o nome das Organizações da Sociedade Civil e os nomes dos 
conselheiros eleitos para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de /Bauru, 
biênio dezembro/2021/dezembro/2024, com a indicação dos votos atribuídos a cada candidatura registrada; 
f) o resultado geral final da apuração;
g) assinatura dos membros da Comissão do Processo Eleitoral; 
h) lista de presença em anexo.

7 – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL – 2022

06/10/2022

Publicação no Diário Oficial de Bauru do EDITAL E REGIMENTO ELEITORAL 
DO PROCESSO DE ELEIÇÃO E INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDCA 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E DO PODER PÚBLICO – BIÊNIO 

DEZEMBRO 2022 A 2024..
07 a 20/10/22 Período de Inscrições de candidaturas dos representantes da Sociedade Civil.
22/10/2021 
(caso haja 

necessidade)

Publicação de novo edital de chamamento público para eleição dos membros da 
sociedade civil, caso não haja candidaturas suficientes para ocupar as vagas para 

a composição

24 a 25/10/2022
2º período de inscrições de candidaturas dos representantes da sociedade civil, caso 

não haja candidaturas suficientes para ocupar as vagas disponíveis para a 
composição

26 e 27/10/2022 Análise e habilitação das candidaturas pela Comissão Eleitoral.
29/10/2022 Publicação da lista das candidaturas habilitadas para participar do processo eleitoral.

31/10/2022 Apresentação à Comissão Eleitoral referente recursos às inscrições não habilitadas ou 
impugnação de inscrição habilitada.

03/11/2022 Publicação no Diário Oficial de Bauru do resultado de recursos às inscrições

07/11/2022
Plenária de Eleição - Horário: 9h00 as 17h00

Local: Casa dos Conselhos de Bauru
Rua: Dr. Antonio Prudente, nº 1-141, Jardim Estoril - Bauru/SP

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A Secretária Municipal do Bem Estar Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos direitos da 
Criança e Adolescente, oficiará ao Poder Público, em conformidade com o previsto no inciso I do Artigo 
13 da Lei nº 5687 de 16 de dezembro de 2008, solicitando a indicação de membros titulares e respectivos 
suplentes para a composição do Conselho, a saber:
a) 02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde -SMS
b) 02 representantes da Secretaria Municipal de Educação -SME
c) 03 representantes da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social -SEBES
d) 01 representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer -SEMEL
e) 01 representante da Secretaria Municipal de Cultura -SMC
f) 01 representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças SMF
8.2- O Ofício e a Ficha de Inscrição, anexo 2, com a indicação dos representantes do Poder Público, em 
conformidade com a Cláusula 8.1 deste Edital, deverão ser enviados no e-mail: cmdcabauru@gmail.com de 
21/09 à 030 de Setembro de 2022 ,conforme cronograma estabelecido na Cláusula 7.
8.3.São documentos essenciais do Processo Eleitoral:
a) Edital do Pleito Eleitoral de Membros da Sociedade Civil para a Composição do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru- Biênio dezembro 2022/Dezembro 2024;
b) Listas de Presença;
c) Publicação deste Edital no Diário Oficial do Município - DOM, e no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Bauru –www.bauru.sp.gov.br;
d) Ata da Reunião Plenária do Pleito Eleitoral;
e) Ofícios aos segmentos da Sociedade Civil de acordo com o Artigo 13 inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e”, “f”, da Lei nº 5687 de 16 de dezembro de 2008, informando sobre o Processo Eleitoral de acordo 
com o edital e regimento para a indicação e inscrição de candidato a concorrer a Conselheiro no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru;
f) Ofícios expedidos ao Poder Público em conformidade com o quanto previsto na Cláusula 8.1. 
8.4- Quaisquer dúvidas acerca deste presente Edital deverão ser encaminhadas por escrito no e-mail 
cmdcabauru@gmail.com, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Reunião Plenária 
de Eleição, e serão esclarecidas pela Comissão do Processo Eleitoral.
8.5- O presente Edital passa a ter vigência a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Município 
de Bauru.
Bauru,04 de outubro de 2022

Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo  Natália Isabele Barbe
Secretária Municipal –SEBES/Bauru  Presidente CMDCA/Bauru

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA
Lei 3473 de 25 de junho de 1992 alterada pela Lei nº 5687 de 16 dezembro de 2008

ANEXO I-
FICHA DE INSCRIÇÃO PLEITO ELEITORAL CMDCA/BAURU - GESTÃO Dezembro 

2022/2024

Ilmas. Sras.
Secretária Municipal do Bem Estar Social – SEBES/Bauru e 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru 
A______(nome completo da Organização da Sociedade Civil)____, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
________________________, localizada na Rua ____________________________________, nº ______, 
Bairro _____________, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP.: ___________, Telefone: ( ) 
____________, e-mail: _____________________________,neste ato representada por seu representante 
legal infra-assinado, vem,REQUERER sua INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL deste Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Bauru, indicando para tanto 02 (dois) 
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representantes, Titular e respectivo Suplente, em conformidade com o quanto disposto na Cláusula 3ª 
, caput, 3.1 à 3.4 do Edital DO PLEITO ELEITORAL DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – 
CMDCA/BAURU – BIÊNIO Dezembro2022/2024. Para tanto, DECLARA, para todos os fins, estar ciente 
da legislação vigente, em especial:
I)- Lei Municipal nº 3473 de 25 de junho de janeiro de 1992 alterada pela Lei nº 5687/2008, que Rege o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Bauru
II)-Edital Do Pleito Eleitoral de Membros da Sociedade Civil para Composição do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Bauru - BIÊNIO Dezembro 2022/2024. 
III)- Resolução nº 012/2022 CMDCA Bauru, publicada no DOM de 24 de setembro de 2022, que Nomeia 
os membros da Comissão do Processo Eleitoral.

Indicação para Titular
Nome____________________________________________________________________
RG________________________________________________________________________
CPF/MF____________________________________________________________________
Endereço______________________________________nº______Bairro________________
Cidade_______________________________UF____________CEP_____________________
Telefone/ Celular________________Email________________________________________

Indicação para Suplente 
Nome____________________________________________________________________
RG________________________________________________________________________
CPF/MF____________________________________________________________________
Endereço______________________________________nº______Bairro________________
Cidade_______________________________UF____________CEP_____________________
Telefone/ Celular________________Email________________________________________

Bauru,___de ____ de 2022
(assinatura)_________________________________________

Nome Representante Legal/CPF
Nome OSC

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PLEITO ELEITORAL CMDCA/BAURU - GESTÃO Dezembro 2022/ 

2024

Ilmas. Sras.
Secretária Municipal do Bem-Estar Social – SEBES/Bauru e 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru 

A______(nome completo do órgão do Poder Público )____, ________________________, localizada 
na Rua ____________________________________, nº ______, Bairro _____________, na 
Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP.: ___________, Telefone: ( ) ____________, e-mail: 
_____________________________,neste ato representada por seu representante legal infra-assinado, vem, 
REQUERER sua INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL deste Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru , indicando para tanto representantes, Titular(s) e respectivo(s) 
Suplente(s) , em conformidade com o quanto disposto na Cláusula 8.1 e 8.2 do Edital DO PLEITO 
ELEITORAL DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru BIÊNIO dezembro 2022/2024. 
Para tanto, DECLARA, para todos os fins, estar ciente da legislação vigente, em especial:
I)- Lei Municipal nº 3473 de 25 de junho de janeiro de 1992 alterada pela Lei nº 5687/2008 que Rege o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru 
II)-Edital Do Pleito Eleitoral de Membros da Sociedade Civil para Composição do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente -CMDCA/Bauru - BIÊNIO Dezembro 2022/ 2024. 
III)- Resolução nº 013/2022 CMDCA/Bauru,publicada no DOM de 24 de setembro de 2022, que Nomeia 
os membros da Comissão do Processo Eleitoral.

Indicação para Titular (s)
Nome:____________________________________________________________________
RG________________________________________________________________________
CPF/MF____________________________________________________________________
Endereço______________________________________nº______Bairro________________
Cidade_______________________________UF____________CEP_____________________
Telefone/ Celular________________Email________________________________________

Indicação para Suplente (s) 
Nome______________________________________________________________________
RG________________________________________________________________________
CPF/MF____________________________________________________________________
Endereço______________________________________nº______Bairro________________
Cidade_______________________________UF____________CEP_____________________
Telefone/ Celular________________Email________________________________________

Bauru, ___ de ____de 2022.
(assinatura)

Nome Representante Legal/ CPF
Nome Poder Público 

RESOLUÇÃO CONJUNTA N.º 11, DE 29 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre a Convocação da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências.
ONDE SE LÊ:
Art. 4º A execução da etapa municipal compreenderá o seguinte cronograma:
I – Capacitação dos Educadores da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
a ser realizada na data de 6 de outubro, no SENAC.
LEIA-SE: 
Art. 4º A execução da etapa municipal compreenderá o seguinte cronograma:

I – Capacitação dos Educadores da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
a ser realizada na data de 31 de outubro, no SENAC.

Bauru, 30 de setembro de 2022
Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo  Natália Isabele Barbe
Secretária Municipal –SEBES/Bauru  Presidente CMDCA/Bauru

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2022 - PROCESSO Nº 59.654/2022 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA 
– Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Funprev e DAE, cujas especificações estão 
indicadas no anexo I do edital nº 360/2022 do Processo Administrativo nº 59.654/2022, mediante emissão 
de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo 
e preços abaixo consignados:
ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO 
DE PASSAGENS AÉREAS – CONFORME ESTIMATIVA E ESPECIFICAÇÃO COMPLETA 
APRESENTADA NOS ANEXO I E III DO EDITAL – ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS.
CÓDIGO BEC 236195

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Quant. 

Estimada 
Anual

Valor 
unitário $ Valor total$

01 TAXA DE TRANSAÇÃO OU TAXA DE 
AGENCIAMENTO – Transaction Fee 204 0,00 0,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 287/2022– ASSINATURA: 
03/10/2022 – VALIDADE: 02/10/2023.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 472/2022 – Processo nº 113.509/2022 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 358/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 1.000 KG (MIL QUILOS) DE PÃO FRANCÊS AMANHECIDO PARA OS ANIMAIS DO 
ZOOLÓGICO MUNICIPAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessado: Secretaria 
do Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: até às 09:00h do dia 21/10/2022. Abertura da 
Sessão: 21/10/2022 às 09:00h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário 
das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – OC nº 820900801002022OC00526 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 412/2022 – Processo nº 59.655/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 319/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 
NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 201 (DUZENTAS E UMA) PLACAS EM PVC, 
345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) BANNERS E 515 (QUINHENTOS E QUINZE) 
ADESIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL – 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Secretaria da Administração, Secretaria da 
Cultura, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria do Bem Estar 
Social, Secretaria das Adm Regionais, Secretaria de planejamento, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio 
Ambiente, Secretaria de Obra, e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Funprev. Data do Recebimento 
das propostas: até 9h do dia 21/10/2022. Abertura da Sessão: 21/10/2022 às 9h. Informações e edital 
na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-
1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.
br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00531, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 375/2022 – Processo nº 59.650/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 295/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SENDO: CANETAS 
ESFEROGRÁFICAS, CAIXAS PARA ARQUIVOS, BORRACHA BRANCA, APAGADORES, 
LÁPIS, LAPISEIRAS, BLOCOS COM ADESIVOS, CALCULADORAS, CADERNOS, ROLOS DE 
BARBANTES,  APONTADORES, CANETAS MARCA TEXTO, CAIXAS DE CLIPS, ESTILETES 
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Secretarias Municipais da Administração, 
Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Finanças, Negócios Jurídicos, Bem Estar Social, 
Administrações Regionais, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura, Esporte e Lazer, 
Gabinete do Prefeito, corpo de Bombeiros, DAE e FUNPREV. Data do Recebimento das propostas: 
até 9h do dia 24/10/2022. Abertura da Sessão: 24/10/2022 às 9h. Informações e edital na Secretaria de 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - 
CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de 
Compra: 820900801002022OC00533, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 528/2022 – 
Processo nº 15.432/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 415/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS TIPOS DE ENVELOPES, MELHOR DESCRITO NOS 
ANEXOS I E III DO EDITAL - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – Interessado: 
Diversas Secretarias Municipais, Gabinete da Prefeita e Funprev. Informamos a todos os interessados que a 
abertura da sessão designada inicialmente para o dia 07/10/2022 foi prorrogada para: Oferta de Compra: 
8820900801002022OC00497 - Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 14/10/2022. 
Abertura da Sessão: 14/10/2022 às 09h. Oferta de Compra: 8820900801002022OC00498 - Data do 
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Recebimento das propostas: até às 10h30min do dia 14/10/2022. Abertura da Sessão: 14/10/2022 às 
10h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337  ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, 
com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº 479/2022 - Processo nº 144.321/2021 - 
Modalidade: Chamamento Público nº 027/2022 – Objeto: SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, VISANDO SELECIONAR ENTIDADE INTERESSADA EM 
ADMINISTRAR PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
TITULARES DE CARGOS EFETIVOS, DE QUAISQUER DOS PODERES DO MUNICÍPIO DE 
BAURU/SP, INCLUÍDA A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE BAURU – FUNPREV,  O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
– DAE E A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, MEDIANTE ASSINATURA DE CONVÊNIO 
DE ADESÃO - Interessados: Prefeitura Municipal de Bauru; Câmara Municipal de Bauru, Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV e Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru - DAE. A COMISSÃO ESPECIAL, analisando as propostas apresentados, RESOLVE 
CLASSIFICAR as entidades conforme abaixo:
1º Classificada: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU 
SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA – FIPECq, com o total de 75 
pontos (critério de desempate Menor Taxa de Administração)
2ºClassificada: BB - PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, com o total de 75 
pontos
3ºClassificada: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, com o total de 70 pontos
4ºClassificada: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE, com o total de 67 pontos.

Chamamento 27/2022
Banrisul Fundação 

Nacional de Saúde FIPECq BBPrev

Pontuação Pontuação Pontuação Pontuação
Rentabilidade média nos últimos 5 anos 

(2017/2021) 5 10 10 10

Ativo Total da EFPC (em milhões) em 31/12/2021 5 4 4 5
Quantitativo de participantes  em 31/12/2021 3 3 3 7

Experiência da Diretoria Executiva (com 
previdência complementar) 4 5 5 0

Taxa de Carregamento 15 3 15 15
Taxa de Administração 9 15 9 6

Aporte Inicial 7 7 7 7
Despesa administrativo por ativo 4 0 0 4

Despesa administrativo por participante 0 7 3 7
Estrutura de Governança 3 3 4 4

Auditorias externa e interna instituída pelo 
Conselho Deliberativo 5 5 5 5

Recursos ofertados para a implantação e execução 
do Plano (pontuação por item atendido) 5 5 5 5

Benefícios de Risco 5 0 5 0
Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do item 9.2 do edital.
Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 405/2022 – Processo nº 181.706/2021 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 594/2021 -  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE DIVERSOS EPI’S PROTEÇÃO CABEÇA E OLHOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS - Interessados: Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Administrações Regionais, Bem 
Estar Social, Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Esporte e Lazer, Gabinete da Prefeita e FUNPREV. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que a classificação havida foi devidamente 
Homologado em 03/10/2022 pelo Senhor Secretário Municipal da Administração, as empresas, da seguinte 
forma:
LOTE 01 – CAPUZ E CHAPÉU – EXCLUSIVO PARA ME E EPP
Empresa: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI – EPP – TOTAL 
R$ 15.170,00

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA   
Nº CA

VALOR 
UN. R$

VALOR 
TOTAL 

R$

1 658 Peça

Capuz de segurança, tipo touca árabe com aba frontal, 
confeccionada em tecido de helanca ou de algodão 
tratado com produto hidrorrepelente, fechamento 

frontal em velcro, elástico interno traseiro para ajuste 
na cabeça a partir de 5 cm em repouso.  Aprovado 

para: Proteção do crânio e pescoço do usuário contra 
agentes abrasivos escoriantes.

JOG CA 
44233 6,60 4.342,80

2 40 Peça

Capuz de segurança, tipo touca árabe sem aba frontal, 
confeccionada em tecido de helanca ou de algodão 
tratado com produto hidrorrepelente, fechamento 

frontal em velcro, elástico interno traseiro para ajuste 
na cabeça a partir de 5 cm em repouso.  Aprovado 

para: Proteção do crânio e pescoço do usuário contra 
agentes abrasivos escoriantes.

JOG CA 
44235 14,75 590,00

3 449 Peça

Chapéu de palha ressecada com aba larga a partir de 
45 cm de diâmetro, altura de 13 cm. Possuir cordão 
e regulador. Aplicação: Proteção contra a exposição 

solar.

ATAC. 
EPI 22,80 10.237,20

LOTE 02 – ÓCULOS DE SEGURANÇA - EXCLUSIVO PARA ME E EPP
Empresa: S.V.M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI – EPP- TOTA R$ 5.199,20

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA       
Nº CA

VALOR 
UN. R$

VALOR 
TOTAL 

R$

1 701 Peça

Óculos de segurança, com lente incolor, 
curva, confeccionada em uma única peça de 

policarbonato, com tratamento antirrisco, possuir 
apoio nasal, armação fixada por meio de parafusos 

metálicos, hastes tipo espátula. Fabricado de 
acordo com a norma ANSI Z 87.1. Aprovado para: 
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de 

partículas volantes frontais.

POLIFER  
CA 34653 3,00 2.103,00

2 418 Peça

Óculos de segurança, lente cinza, curva, 
confeccionada em uma única peça de 

policarbonato, com tratamento antirrisco, proteção 
contra raios Ultravioleta (UV), possuir apoio nasal, 
armação fixada por meio de parafusos metálicos, 
hastes tipo espátula. Fabricado de acordo com a 

norma ANSI Z 87.1. Aprovado para: Proteção dos 
olhos do usuário contra impactos de partículas 
volantes frontais e contra luminosidade intensa.

POLIFER  
CA 34653 3,00 1.254,00

3 302 Peça

Óculos de segurança, sobreposição aos óculos 
de grau, com lente confeccionada em uma única 

peça de policarbonato incolor, dotado de proteção 
lateral, hastes tipo espátula. Fabricado de acordo 

com a norma ANSI Z 87.1. Aprovado para: 
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de 

partículas volantes.

KALIPSO  
CA 10344 6,10 1.842,20

LOTE 03 – PROTETOR FACIAL - EXCLUSIVO PARA ME E EPP
Empresa: ABEX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP – R$ 12.535,56

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO 
PRODUTO

MARCA       
Nº CA

VALOR 
UN. R$

VALOR 
TOTAL 

R$

1 636 Peça

Protetor facial, visor incolor, de policarbonato, 
mínimo de 20 cm de altura, constituído de coroa 

e carneira de plástico, regulagem de ajuste 
simples ou catraca, o visor é preso à coroa 

por meio de pinos ou parafusos ou rebites, a 
carneira é presa à coroa por meio de pinos ou 
parafusos ou rebites. Aprovado para: Proteção 
dos olhos e face do usuário contra impactos de 

partículas volantes.

PLASTCOR 
CA 15019 19,71 12.535,56

Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO/ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - Edital 
nº 442/2022 - Processo nº 110.507/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 242/2022 – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CAÇAMBAS ROLL ON ROLL OFF 
COM CAPACIDADE DE 30m³, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
III DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Secretário Municipal da 
Administração, considerando o que mais dos autos consta NEGAR PROVIMENTO, sendo mantida a 
decisão inalterada que habilitou a empresa VS COMERCIAL EIRELI - EPP, ante a ausência de motivos 
de fato ou de direito que justifiquem a sua alteração e a comprovação de que a decisão obedeceu na Lei 
Complementar nº 123/2006, o princípio da Legalidade e Vinculação ao Instrumento Convocatório. Por 
conseguinte, ADJUDICA E HOMOLOGA em 03/10/2022 o lote da presente licitação a empresa abaixo:
LOTE 01 – CÓD. BEC 3482286 - CLASSE 3920 – AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CAÇAMBAS ROLL 
ON ROLL OFF DE 30m³

EMPRESA: VS COMERCIAL EIRELI - EPP

Item Qtd. Unid. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

VALOR  
UNIT R$ TOTAL

1 7 Unid.

CAÇAMBA ROLL ON ROLL OFF para o 
transporte de recicláveis, sucatas, cereais/
grãos, construção civil, lixo doméstico e 

outros objetos. Pintura na cor amarela com o 
logotipo da SEMMA, equipada com sistema 
de içamento com capacidade para 30metros 

cúbicos, sendo chassi com longarinas em perfis 
“u” 8 mm externo e 6 mm interno, interligadas 

por travessas em perfil “u”, caixa de carga 
com estrutura em aço SAE 1010/1020 para 

transporte e acondicionamento da carga laterais 
e frontal em aço 3 mm, fundo 4 mm, tampa 
traseira em aço de 3 mm, roletes de apoio, 

suporte para fominha, viga lateral com travas 
de segurança e abertura através de mecanismo 
interligado ao sistema de basculamento (tampa 

traseira com sistema duplo de abertura – 
basculante e portões em folha dupla), alça de 
basculamento em aço SAE 1010/1020 barra 
redonda de 2”, comprimento interno mínimo 

de 5.999mm e largura interna mínima de 2399 
mm para pintura limpeza com desengraxante 

químico seguida de aplicação de fundo 
anticorrosivo e acabamento em PU na cor 

indicada., No frontal, escada tipo marinheiro.

MACOFER 
REF. 

MC6520
62.571,42 R$ 

437.999,94

VALOR TOTAL DO LOTE R$  
437.999,94

Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.
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NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 492/2022 – Processo nº 
86.925/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 378/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
– PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES 
DE TENDAS PIRAMIDAIS E 3 (TRÊS) UNIDADES DE TENDAS – COBERTURA BARRACA, 
COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, ESTABELECIDAS PELA PORTARIA MC N. 580 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXO 
II DO EDITAL Nº 492/2022. Interessada: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi Adjudicada 
pelo Pregoeiro em 28/09/2022 e devidamente Homologada pelo Secretário Municipal da Administração 
em 30/09/2022 conforme abaixo:
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE TENDAS PIRAMIDAIS E 3 (TRÊS) 
UNIDADES DE TENDAS – COBERTURA BARRACA – EXCLUSIVO ME/EPP
EMPRESA: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA – CNPJ 05.626.958/0001-06
Item DESCRITIVO Qnt. $ UNITÁRIO $ TOTAL

1

TENDA PIRAMIDAL, 10Mx10M, LONA, PVC, 
EMBORRACHADA BRANCA, PÉ DIREITO 3 
METROS, COM ESTRUTURA METÁLICA.

Marca: VERTICAL

2 R$ 9.650,00 R$ 
19.300,00

2

TENDA: COBERTURA BARRACA, material: poliester, 
largura: 3 m, comprimento: 3 m, altura: 1,30 a 2,50 m, 
características adicionais: tenda sanfonada, piramidal, 

estrutura metálica.
Marca: VERTICAL

3 R$ 1.410,00 R$ 4.230,00

Total Global* R$ 23.530,00 (vinte e três mil e 
quinhentos e trinta reais)

Bauru, 05/10/2022 – Cristiano Ricardo Zamboni – Diretor da Divisão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 531/2022 - Processo nº 126.760/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 392/2022 – Tipo: 
Menor Preço por Lote com Cota Reservada – Contrato - Objeto: AQUISIÇÃO DE 24.000 (VINTE 
E QUATRO MIL) UNIDADES DE PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS E 300 
(TREZENTAS) UNIDADES DE PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS SEM ADIÇÃO 
DE AÇÚCAR E SEM LACTOSE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, 
ATRAVÉS DE CONTRATO – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 20 de outubro de 2.022. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: dia 20 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, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 
13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002022OC00530, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 05/10/2022 – Davison 
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital n.º 511/2022 - Processo nº 39.769/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 387/2022 – Tipo: 
Menor Preço por Lote com cota reservada Objeto: AQUISIÇÃO DE 1.784 UNIDADES (UM MIL 
SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) DE CAIXA ORGANIZADORA 20L, 1.843 UNIDADES 
(UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS) DE CAIXA ORGANIZADORA 29L, 1.903 
UNIDADES (UM MIL NOVECENTOS E TRÊS) DE CAIXA ORGANIZADORA 50L E 363 
UNIDADES (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DE CAIXA VAZADA 46L, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, 
ATRAVÉS DE CONTRATO.– Interessada: Secretaria Municipal da Educação. RECEBIMENTO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 20 de outubro de 2.022. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: dia 20 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, Bauru/ SP, no horário das 08h às 
12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www. bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002022OC00532, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 05/10/2022 – Davison 
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 497/2022 - Processo 
n.º 92.170 /2022– Tipo: Disputa no modo cota reservada para me/epp - Menor Preço por Lote – Contrato 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 410 UNIDADES (QUATROCENTOS E DEZ) DE MESA DIGITAL 
INTERATIVA E MULTIDISCIPLINAR, ATRAVÉS DE CONTRATO POR MEIO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. – Interessada: 
Secretaria Municipal da Educação. Notificamos que a sessão pública de abertura designada para as 9HS 
do dia 10/10/2022 foi SUSPENSA em razão de pedido de impugnação. Bauru, 05/10/2022– – Davison de 
Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 360/2022 – PROCESSO Nº 6.477/2022 – CONTRATANTE: 
BOARETO & RUIZ LTDA ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE DUCHAS, TORNEIRAS E REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
ESCOLARES, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessadas: Secretaria Municipal 
de Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 269/2022, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo:
LOTE 01 – DUCHAS ELÉTRICAS – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 200 Un.

Ducha elétrica termoplástica com controle para 
3 temperaturas. Inclui cano, mangueira, ducha 

manual, suporte para ducha manual, parafusos e 
buchas de fixação (220 V)

Potência nominal de 5400 a 5700 watts.
Produto deve ser aprovado pelo Inmetro.

R$ 76,03

SINTEX 
NOVA 

DUCHA 
D255

02 200 Un.

Ducha elétrica termoplástica com controle para 
3 temperaturas. Inclui cano, mangueira, ducha 

manual, suporte para ducha manual, parafusos e 
buchas de fixação (127 V). Potência nominal de 

5400 a 5700 watts. Produto deve ser aprovado pelo 
Inmetro.

R$ 68,26

SINTEX 
NOVA 

DUCHA 
D155

LOTE 02 – DUCHA HIGIÊNICA – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 30 Un.

Ducha higiênica com corpo plástico, mangueira 
metálica cromada de 1,20 m de extensão e registro 
metálico ½”, com gatilho acionador em uma das 

extremidades, suporte para o gatilho e parafusos e 
buchas para fixação. Produto com jato do tipo direto, 

vazão entre 5l/min e 13l/min, conforme normas nbr/abnt 
vigentes. Produto deve ser aprovado pelo Inmetro

R$79,90 HIGIBAN

LOTE 04 – REPARO PARA VÁLVULA – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 400 Un.

Reparo para válvula Hydra Max 2550 DN40, 1 1/2’’, 
liga de cobre (bronze e latão), elastômeros e plásticos 
de engenharia acompanha mola de aço inox e vedante 

retentor.

R$63,33 BLUKIT

LOTE 06 – KIT PARA REPARO – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 200 Un.

Kit para reparo com mola para válvula de descarga 
Docol 1.1/2’’, de aço Inoxidável, elastômeros, liga de 
cobre e plásticos de engenharia. Acompanha gabarito 
para fixação do produto. Compatível com válvulas de 

descarga Docol 360627 Baixa e alta pressão.

R$61,03 BLUKIT

LOTE 09 – REGISTROS TIPO ESFERA FABRICADO EM PVC – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 50 Un.

Registro tipo esfera fabricado em PVC, soldável, 
abertura com voltante com operação de 1/4 de volta, 
bitola de 25 mm, sem risco de vazamento, pois não 

possui porcas. Utilizado para controlar o fluxo do líquido 
que passa pela tubulação em instalações prediais de 

residências, barriletes de prédios, máquinas de lavar e 
outros.

R$11,08 VIQUA

02 50 Un.

Registro tipo esfera fabricado em PVC, soldável, 
abertura com voltante com operação de 1/4 de volta, 
bitola de 50 mm, sem risco de vazamento, pois não 

possui porcas. Utilizado para controlar o fluxo do líquido 
que passa pela tubulação em instalações prediais de 

residências, barriletes de prédios, máquinas de lavar e 
outros.

R$30,33 VIQUA

03 75 Un.

Registro tipo esfera fabricado em PVC, soldável, 
abertura com voltante com operação de 1/4 de volta, 
bitola de 75 mm, sem risco de vazamento, pois não 

possui porcas. Utilizado para controlar o fluxo do líquido 
que passa pela tubulação em instalações prediais de 

residências, barriletes de prédios e outros.

R$158,66 VIQUA

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 202/2022 – ASSINATURA: 01/09/2022 
VALIDADE: 31/08/2023. Bauru, 05/10/2022 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras 
e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 361/2022 – PROCESSO Nº 6.477/2022 – CONTRATANTE: 
DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DUCHAS, TORNEIRAS E REGISTROS PARA MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES ESCOLARES, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessadas: 
Secretaria Municipal de Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 269/2022, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo 
administrativo e preço abaixo:
LOTE 03 – VÁLVULA – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 200 Un.
Válvula Hydra de 11/2”, de material de cobre (bronze 

e latão) e plásticos de engenharia, acompanha 
acabamento em cobre cromado polido.

R$195,00 DOCOL

LOTE 07 – REGISTRO DE PRESSÃO – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 100 Un.

Registro de pressão com acabamento, com canopla 
cromada simples, bitola de 3/4”.

O Registro de pressão é utilizado nas instalações 
hidráulicas para o controle da vazão da água e eventuais 

interrupções, conforme normas nbr/abnt vigentes. 
Produto deve ser aprovado pelo Inmetro.

R$70,00 DOCOL
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LOTE 08 – REGISTRO DE GAVETA – COTA PRINCIPAL

ITEM ESTIM.
ANUAL UNID. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

VALOR 
UNIT.

R$
MARCA

01 10 Un. Registro de gaveta bruto, corpo em latão forjado, com 
canopla, bitola 3”. Antendendo à NBR 15705:2009. R$528,00 DOCOL

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 202/2022 – ASSINATURA: 01/09/2022 
VALIDADE: 31/08/2023. Bauru, 05/10/2022 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras 
e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 123.715/2022– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 416/2022 – Sistema de Registro de 
Preço – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço 
por Item – Objeto: aquisição de Eletrodos Precordial Adulto.  A Data do Recebimento das Propostas será 
até dia 20/10/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 20/10/2022 às 9h – Pregoeira: Talita Costa 
Silva Buk Cruz. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, 
Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1419, ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00529 onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 76.056/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 414/2022 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
aquisição de jalecos para o Município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 20/10/2022 às 09 
h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 20/10/2022 às 09 h – Pregoeiro: Renato Vinicios Aquino. O Edital 
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 
7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.
sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002022OC00534, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 340/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item - Processo:  106.888/2022 – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o município. Proponentes num total de 30 empresas. 
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 19/09/2022 - 
Contratada:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI-ME
Bauru, 05/10/2022 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações -  S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 347/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item - Processo: 99.694/2022 – Objeto: aquisição anual 
estimada de suplementos alimentares para atendimento a Mandados Judiciais e ao Programa de Nutrição 
e Suplementação Alimentar – Proponentes num total de 10 empresas. CONTRATANTE: Município de 
Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 26/08/2022 - Contratada:
MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI - ATA N° 417/2022
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - ATA N° 418/2022
TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ATA N° 419/2022
Bauru, 05/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE ERRATA:
ONDE SE LÊ:
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 67.685/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 264/2022 – Sistema Registro de Preço - 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais hospitalares e 
correlatos. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 18/10/2022 às 09 h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 18/10/2022 às 09 h – Pregoeiro: Renato Vinicios Aquino. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-
200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br, OC 820900801002022OC00521 - AMPLA PARTICIPAÇÃO e OC 820900801002022OC00522 - 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME’S E EPP’S, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 03/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
LEIA-SE:
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 67.685/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 264/2022 – Sistema Registro de Preço - 
DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais hospitalares e 
correlatos. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 18/10/2022 às 09 h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 18/10/2022 às 09 h – Pregoeiro: Renato Vinicios Aquino. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-
200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br, OC 820900801002022OC00527 - AMPLA PARTICIPAÇÃO e OC 820900801002022OC00528 - 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME’S E EPP’S, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 87.939/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 265/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto aquisição de diversos equipamentos 
hospitalares para o Município.
Assunto: Recurso contra a decisão do pregoeiro.
Recorrente: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
O pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio resolve não acatar o recurso impetrado pela empresa 
recorrente, mantendo a classificação da empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI, no item 10.
A íntegra da decisão do pregoeiro encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Bauru – 05/10/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Dra. Alana Trabulsi Burgo – Secretária Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 002/2021 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME CARGO CLASS.
VALDETE CELINA MARTINS DE 

ALMEIDA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF 

OSWALDO NACHBAR 12º

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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO CLASS.
ARLETE DE FATIMA SILVERIO JONAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 59°

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para provimento 
da função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, esta convocação se dá para preenchimento de vaga 
por tempo determinado de 90 dias, para atuar no município de Pederneiras/SP, podendo o contrato ser 
prorrogado por igual período.

Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo 
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO 
SELETIVO 001/2021.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru – FERSB, localizada na Rua Cussy Junior 9-59, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-021, é de 02 (dois) 
dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O não 
comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, será 
considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados do 
processo seletivo nº 001/2021.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefone: 14 3227-8057 / 14 99617-
2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.

ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
36H 24º
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De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
LETICIA DE PAULA NASCIMENTO SCARDUA ENFERMEIRO 40H 32º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
JAMILI RODRIGUES MARIANO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 26º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
ROSICLEIA MARIA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA 24º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 003/2022
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
KAREN STEFANY DOS 

SANTOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CSII DR. 

JOAQUIM CORTEGOSO 9º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 003/2022 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 15.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 
99617-2208

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

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS / SEÇÃO DE PESSOAL

CONVOCAMOS o Sr. ADOLFO NERILLO DAMACENO, a comparecer na Seção de Pessoal deste 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, situado à Rua Padre João, 11-25, até o dia 10/10/2022, das 08:00 
às 16:30, para tratar de assunto de seu interesse com relação ao requerido em E-doc nº 2011/2022-DAE.
Bauru, 03 de outubro de 2022.

RESULTADOS PERÍCIA MÉDICA – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

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 o resultado da perícia médica, com a finalidade de verificar a configuração 
e a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo público, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.871, de 08 de dezembro de 2016, alterada pela Lei Municipal nº 6.939, de 13 de julho de 
2017 c/c do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 683/92.

CANDIDATO INSCRIÇÃO DOCUMENTO OPÇÃO CARGO RESULTADO
ADONIS ALEXANDRE 

LAQUALE
2226730-1 49474823

Procurador 
Jurídico

AUSENTE

ADRIANA ALVES 
CARDOSO 

NASCIMENTO
2218871-1 338942245

Assistente 
Administrativo

DEFERIDO

ALEXANDRE 
GARMES PRADO

2179529-0 37764810
Procurador 

Jurídico
DEFERIDO

CHRISTIELE PEREIRA 
DA SILVA

2165383-6 534717676 Atendente DEFERIDO

DEBORA FONTENELE 
DE ABREU

2196618-4 52077658 Atendente DEFERIDO

FABIO CRIS 
CHARLOIS DE JESUS

2227679-3 24490034
Assistente 

Administrativo
DEFERIDO

GABRIEL 
GONCALVES 

RIBEIRO
2233290-1 43263870

Assistente 
Administrativo

DEFERIDO

JULIANA DE BRITO 
PIAGENTE

2178666-6
2178653-4

41581071
Assistente 

Administrativo 
Atendente

DEFERIDO

MARCOS PAULO 
GRANDE

2225755-1
2225763-2

30479887
Assistente 

Administrativo
Atendente

DEFERIDO

MARIA ESTELA 
PINHO FERREIRA

2163665-6 40838227
Auxiliar de 

Enfermagem
DEFERIDO

MARIANA MARQUES 
ROGERI

2164677-5 48847576
Assistente 

Administrativo
DEFERIDO

PAULO JOSE ROCHA 
CONSANI

2163011-9 32179954
Agente 

Operacional de 
Serviços Gerais

DEFERIDO

PAULO ROBERTO 
ROSSI

2193567-0 13343313
Assistente 

Administrativo
NÃO PCD - 

INDEFERIDO
RAFAEL PEREIRA DA 

SILVA
2160922-5 41562349 Atendente DEFERIDO

RAFAEL RODRIGUES 
FIRMINO

2225969-4 50423375 Almoxarife DEFERIDO

RODGER JOSE 
MARTINS PEDRO

2161270-6 22417803
Assistente 

Administrativo
DEFERIDO

RONIE SANTIAGO DA 
SILVA

2159540-2 57457630
Abastecedor de 

Produtos Químicos

DEFICIÊNCIA 
INCOMPATÍVEL COM 

O CARGO
TANIA CRISTINA 

GUIMARAES
2166778-0 45485096 Atendente DEFERIDO

TATIANY 
GONCALVES

2164963-4 307120041 Assistente Social
NÃO PCD - 

INDEFERIDO
THIAGO PESTANA DA 

SILVA
2233023-2 409794478 Administrador DEFERIDO

WALTER FRANCISCO 
BERTONCELLO 

RODRIGUES
2215420-5 17804980

Assistente 
Administrativo

AUSENTE

O candidato que tenciona recorrer do resultado relativo à Perícia Médica que está sendo divulgado por 
meio deste Edital deverá protocolar pessoalmente o requerimento no período de 07 de outubro de 2022 a 
14 de outubro de 2022 na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, no horário das 08h00 às 17h00, nos 
termos do item 4.19.2 do edital de concurso nº 001/2022.

De acordo com os itens 4.19.3.1 e 4.19.3.2 do edital nº 001/2022, será excluído da Lista Especial, o 
candidato que não tiver configurada a deficiência declarada, passando a figurar apenas na Lista Geral, e 
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serão excluídos deste Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia médica e/ou aquele que 
tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo público, mesmo que submetidos e/
ou aprovados em todas etapas deste Concurso.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Bauru, 06 de outubro de 2022.
Antonio Marcos Saraiva

Presidente do Conselho Administrativo
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

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

Contrato n.º 078/2022- DAE
Processo Administrativo n.º 3670/2021
Dispensa de Licitação – Art. 24, V da Lei nº 8.666/93 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: aquisição de materiais para análises bacteriológicas.
Valor do Contrato: R$ 1.788,00 (Um mil, setecentos e oitenta e oito reais).
Nota de Empenho n.º 01357, de 21 de setembro de 2022.
Assinatura: 21/09/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Contrato n.º 082/2022-DAE
Processo Administrativo n.º 831/2022
Pregão Eletrônico n.º 075/2022
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Suprema Tecnologia Analítica Ltda.
Objeto: prestação de serviços de análises de água.
Valor do Contrato: R$ 371.580,00 (Trezentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta reais).
Nota de Empenho n.º 01364, de 23 de setembro de 2022.
Assinatura: 23/09/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Contrato n.º 080/2022-DAE
Processo Administrativo n.º 465/2022
Pregão Eletrônico n.º 059/2022 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Tigre Materiais e Soluções Para Construção Ltda.
Objeto: aquisição de tubo PEAD DN 20 mm.
Valor do Contrato: R$ 156.600,00 (Cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais).
Nota de Empenho n.º 01360, de 22 de setembro de 2022.
Assinatura: 22/09/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 062/2022
Processo Administrativo n.° 9409/2021
Concorrência Pública n.º 001/2022
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Hidrogeo Perfurações Ltda.
Objeto: Aditamento de quantidade, com acréscimos e supressões.
Assinatura: 03/10/2022.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

Informações:

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

Processo Administrativo nº 829/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 098/2022 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de portaria nas unidades e 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, conforme especificações contidas no Anexo 
I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 20/10/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 20/10/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 20/10/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Gustavo Turini

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 1657/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 073/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de JGI – Junta Gibault Fº Fº dúctil, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 03/10/2022 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:

Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 09:

Item
Quant. 
Estim.

Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 30 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 120 mm, para tubo de FºF° DE = 
98 mm (3”) (diâmetro interno da junta 101 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 279,60
R$ 

8.388,00

02 08 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 120 mm, para transição de tubo 
FºF° DE = 98 mm (3”) para tubo de PVC/PBA DE = 85 

mm (3”) (diâmetro interno da junta 101 mm x 88 mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – 

NBR 14243/98
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 390,00
R$ 

3.120,00

03 30 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 120 mm, para tubo de FºF° DE = 
118 mm (4”) (diâmetro interno da junta 121 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 330,00
R$ 

9.900,00

04 23 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 120 mm, para transição de tubo 

FºF° DE = 118 mm (4”) para tubo de PVC/PBA DE = 110 
mm (diâmetro interno da junta 121 mm x 113 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – 
NBR 14243/98

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 510,00
R$ 

11.730,00
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05 15 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 120 mm, para transição de tubo 
FºF° DE = 118 mm (4”) para tubo de Cimento Amianto 

(fibrocimento) DE = 122 mm (diâmetro interno da junta 
121 mm x 125 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 420,00
R$ 

6.300,00

06 15 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 150 mm, para transição de tubo 
FºF° DE = 170 mm (6”) para tubo de Cimento Amianto 

(fibrocimento) DE = 182 mm (diâmetro interno da junta 
173 mm x 185 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – 
NBR 14243/98

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 660,00
R$ 

9.900,00

07 23 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 150 mm, para tubo FºF° DE = 

222 mm (8”) (diâmetro interno da junta 225 mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 619,00
R$ 

14.237,00

08 23 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 200 mm, para tubo FºF° DE = 
274 mm (10”) (diâmetro interno da junta 277 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 880,00
R$ 

20.240,00

09 15 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 200 mm, para transição de tubo 
FºF° DE = 378 mm (14”) para tubo de Cimento Amianto 

(fibrocimento) DE = 400 mm (diâmetro interno da junta 
381 mm x 403 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – 
NBR 14243/98

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhados de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
2.399,00

R$ 
35.985,00

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 119.800,00
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 225 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha 
com seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 100 mm, para transição de tubo 
de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo FºFº dúctil DE: 
66 mm (diâmetro interno da junta 63 mm x 69 mm).

Nota: 
a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhadas de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos: considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges, parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 377,05 R$ 
84.836,25

02 150 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis 
de borracha com seção transversal quadrada, luva central 

com comprimento mínimo de 100 mm, para tubo de PVC/
PBA DN: 50 mm DE: 60 mm (2”) (diâmetro interno da 

junta 63 mm). 
Nota: 

a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 

acompanhadas de porcas e arruelas. Para definir o 
comprimento dos parafusos: considerar a junta gibault 

montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges, parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 286,43 R$ 
42.964,50

03 75 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha 
com seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 100 mm, para transição de tubo 
de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo de Cimento 

Amianto (Fibrocimento) DN: 50 mm (diâmetro interno 
da junta 63 mm x 76 mm). 

Nota: 
a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, 
acompanhadas de porcas e arruelas. Para definir o 

comprimento dos parafusos: considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges, parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 300,51 R$ 
22.538,25

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 150.339,00
Lote nº 03 – Itens nº 01 ao 10:
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Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, contínua, para tubo de ferro fundido DN 

150. Norma: ABNT NBR 14243. 
1) Diâmetro interno da junta: 176 mm. 

2) 03 parafusos, diâmetro 24 mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e  arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a Junta Gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contra flanges + parafusos + porcas + 

arruelas), devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para 
cada parafuso. 

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
550,00

R$ 
16.500,00

02 23 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, luva central de 

200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 1,6 MPa, 
contínua, para tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) 
(diâmetro interno da junta 326 mm). Norma: ABNT - NBR 

14243.    
1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a junta 

gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha 
+ contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.    
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número desta norma; e) ano de fabricação.    
3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.000,00

R$ 
23.000,00

03 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 75 para 

tubo de PVC DN 50. Norma: ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 88 x 124 mm.

2) 03 parafusos, diâmetro 20 mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e  

arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a Junta 
Gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha 

+ contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada parafuso.

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
300,00

R$ 
9.000,00

04 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de 
borracha de seção  

transversal quadrada, pressão nominal mínima 1,6 MPa, de 
transição de tubo de PVC DN 75 para tubo de ferro fundido 

DN 100. Norma: ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 88 x 124 mm.

1) 03 parafusos, diâmetro 20mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. para definir o seu comprimento, 
considerar a Junta Gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contra flanges + parafusos + porcas + 

arruelas), devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para 
cada parafuso.

2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
600,00

R$ 
18.000,00

05 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 100 para 

tubo de PVC DN 125. Norma: ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 124 mm x 128 mm.

2) 03 parafusos, diâmetro 20 mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, 
considerar a Junta Gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contra flanges + parafusos + porcas + 

arruelas), devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para 
cada parafuso.

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
390,00

R$ 
11.700,00

06 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de ferro fundido DN 

100 para tubo de ferro fundido DN 125. Norma: ABNT NBR 
14243.

1) diâmetro interno da junta: 124 mm x 150 mm.
2) 03 parafusos, diâmetro 24mm, cabeça sextavada e rosca 

total com porcas e  
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a Junta 

Gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha 
+ contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada parafuso.

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
600,00

R$ 
18.000,00

07 30 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 125 para 
tubo de ferro fundido DN 150. Norma: ABNT NBR 14243.

1) diâmetro interno da junta: 143 mm x 176 mm.
2) 03 parafusos, diâmetro 24 mm, cabeça sextavada e rosca 

total com porcas e  
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a Junta 

Gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha 
+ contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 
sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada parafuso.

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número da NBR 14243; e) ano de fabricação.
4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
620,00

R$ 
18.600,00

08 30 Peça

Junta Gibault, em F°F°, de transição de F°F° DN 125 x  
F°F° DN 150 mm. Ø interno 125 x 170 mm. 

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central de 150 
mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
MPa, para adaptação (transição) de tubo de ferro DN: 125 
mm DE: 135 mm (5”) para tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (diâmetro interno da junta 125 mm x 170 mm). 

Norma: ABNT - NBR 14243.
1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a Junta 

Gibault montada (luva central + aneis de vedação de borracha 
+ contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo 

sobrar após a porca 20 mm  para cada parafuso.
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação 
do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) 

número desta norma; e) ano de fabricação.
3) serão aceitos materiais com no máximo 12 meses de 

fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
859,00

R$ 
25.770,00
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09 23 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal mínima 
1,6 MPa, de transição de tubo de ferro fundido DN 200 para tubo 
de cimento amianto CA 15 DN 200. Norma: ABNT NBR 14243.

1) diâmetro interno da junta: 228 mm x 235 mm.
2) 04 parafusos, diâmetro 24mm, cabeça sextavada e rosca total 

com porcas e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar 
a Junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada 

parafuso.
3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do 

fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) número da 
NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.000,00

R$ 
23.000,00

10 23 Peça

Junta Gibault, em F°F°, de transição de F°F° DN 300 x  FC 
DN 300 mm. Ø interno 326 x 360 mm.     

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central de 200 mm de 

comprimento mínimo, pressão nominal 1,6 MPa, para adaptação 
(transição) de tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 mm (12”) para 

tubo de cimento amianto (fibrocimento)  DN: 300 mm de: 360 mm  
(diâmetro interno da junta 326 mm x 360 mm). Norma: ABNT - 

NBR 14243.
1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas e 
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a Junta 

Gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm  para cada parafuso.  
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas suas 
superfícies externas, de forma visível e indelével, no mínimo 
as seguintes marcações: a) nome ou marca de identificação do 

fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão nominal; d) número 
desta norma; e) ano de fabricação.  

3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.900,00

R$ 
43.700,00

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 207.270,00
Lote nº 04 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$
Valor Total em 

R$

01 08 Peça
Junta Gibault, Em F°F°, Contínua F°F° 

DN 350
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 2.050,00 R$ 16.400,00

02 08 Peça
Junta Gibault, Em F°F°, Contínua F°F° 

DN 400
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 2.589,37 R$ 20.714,96

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 37.114,96
COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.)
Lote nº 05 – Itens nº 01 ao 09:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 10 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de borracha 
de seção transversal quadrada, luva central com comprimento 

mínimo de 120 mm, para tubo de FºF° DE = 98 mm (3”) (diâmetro 
interno da junta 101 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-

flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 
20 mm do parafuso.

Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
279,60

R$ 
2.796,00

02 02 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha de seção 
transversal quadrada, luva central com comprimento mínimo de 120 

mm, para transição de tubo FºF° DE = 98 mm (3”) para tubo de PVC/
PBA DE = 85 mm (3”) (diâmetro interno da junta 101 mm x 88 

mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – NBR 

14243/98
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta gibault 
montada (luva central + anéis de vedação de borracha + contra-

flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 
20 mm do parafuso.

Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
390,00 R$ 780,00

03 10 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 120 mm, para tubo de FºF° DE = 118 
mm (4”) (diâmetro interno da junta 121 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
330,00

R$ 
3.300,00

04 07 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha de seção 
transversal quadrada, luva central com comprimento mínimo de 

120 mm, para transição de tubo FºF° DE = 118 mm (4”) para tubo 
de PVC/PBA DE = 110 mm (diâmetro interno da junta 121 mm 

x 113 mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – NBR 

14243/98
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
510,00

R$ 
3.570,00

05 05 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha de seção 
transversal quadrada, luva central com comprimento mínimo de 

120 mm, para transição de tubo FºF° DE = 118 mm (4”) para tubo 
de Cimento Amianto (fibrocimento) DE = 122 mm (diâmetro 

interno da junta 121 mm x 125 mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 

folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
420,00

R$ 
2.100,00

06 05 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha de seção 
transversal quadrada, luva central com comprimento mínimo de 

150 mm, para transição de tubo FºF° DE = 170 mm (6”) para tubo 
de Cimento Amianto (fibrocimento) DE = 182 mm (diâmetro 

interno da junta 173 mm x 185 mm).
Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – NBR 

14243/98
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
660,00

R$ 
3.300,00

07 07 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 150 mm, para tubo FºF° DE = 222 mm 
(8”) (diâmetro interno da junta 225 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
619,00

R$ 
4.333,00
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08 07 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 200 mm, para tubo FºF° DE = 274 mm 
(10”) (diâmetro interno da junta 277 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa
Notas:

a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 
folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
880,00

R$ 
6.160,00

09 05 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha de seção 
transversal quadrada, luva central com comprimento mínimo de 
200 mm, para transição de tubo FºF° DE = 378 mm (14”) para 

tubo de Cimento Amianto (fibrocimento) DE = 400 mm (diâmetro 
interno da junta 381 mm x 403 mm).

Pressão nominal: mínimo de 1,6 MPa – Norma: ABNT – NBR 
14243/98

Notas:
a) As medidas dos diâmetros interno já contemplam as devidas 

folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça sextavada com 
rosca total e sobra de 20 mm, acompanhados de porcas e arruelas. 

Para definir o comprimento dos parafusos, considerar a junta 
gibault montada (luva central + anéis de vedação de borracha + 
contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar 

após a porca 20 mm do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
2.399,00

R$ 
11.995,00

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 38.334,00
Lote nº 06 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 75 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha 
com seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 100 mm, para transição de tubo 
de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo FºFº dúctil DE: 66 

mm (diâmetro interno da junta 63 mm x 69 mm).
Nota: 

a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, acompanhadas 

de porcas e arruelas. Para definir o comprimento dos 
parafusos: considerar a junta gibault montada (luva central 
+ anéis de vedação de borracha + contra-flanges, parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 20 mm 

do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 377,05  R$ 
28.278,75 

02 50 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, contínua, com anéis de 
borracha com seção transversal quadrada, luva central com 
comprimento mínimo de 100 mm, para tubo de PVC/PBA 
DN: 50 mm DE: 60 mm (2”) (diâmetro interno da junta 

63 mm). 
Nota: 

a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 
devidas folgas.

b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 
sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, acompanhadas 

de porcas e arruelas. Para definir o comprimento dos 
parafusos: considerar a junta gibault montada (luva central 
+ anéis de vedação de borracha + contra-flanges, parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 20 mm 

do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 286,43  R$ 
14.321,50 

03 25 Peça

JGI – Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha 
com seção transversal quadrada, luva central com 

comprimento mínimo de 100 mm, para transição de tubo 
de PVC/PBA DE: 60 mm (2”), para tubo de Cimento 

Amianto (Fibrocimento) DN: 50 mm (diâmetro interno da 
junta 63 mm x 76 mm). 

Nota: 
a) As medidas do diâmetro interno já contemplam as 

devidas folgas.
b) Parafusos: Os parafusos deverão ser de cabeça 

sextavada com rosca total e sobra de 20 mm, acompanhadas 
de porcas e arruelas. Para definir o comprimento dos 

parafusos: considerar a junta gibault montada (luva central 
+ anéis de vedação de borracha + contra-flanges, parafusos 
+ porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 20 mm 

do parafuso.
Norma de Fabricação: ABNT – NBR 14243.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 300,51  R$ 
7.512,75 

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 50.113,00
Lote nº 07 – Itens nº 01 ao 10:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, contínua, para tubo de ferro fundido DN 

150. Norma: ABNT NBR 14243. 
1) Diâmetro interno da junta: 176 mm. 

2) 03 parafusos, diâmetro 24 mm, cabeça sextavada e 
rosca total com porcas e  arruelas. Para definir o seu 

comprimento, considerar a Junta Gibault montada (luva 
central + anéis de vedação de borracha + contra flanges + 

parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 
no mínimo 20 mm para cada parafuso. 

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 

no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 
identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
550,00 R$ 5.500,00

02 07 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, luva central 

de 200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 1,6 
MPa, contínua, para tubo de FºFº DN: 300 mm DE: 326 

mm (12”) (diâmetro interno da junta 326 mm). Norma: 
ABNT - NBR 14243.    

1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 

junta gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), 

devendo sobrar após a porca 20 mm para cada parafuso.    
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.    
3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.000,00 R$ 7.000,00

03 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 75 para 

tubo de PVC DN 50. Norma: ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 88 x 124 mm.

2) 03 parafusos, diâmetro 20 mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e  

arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
Junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada 

parafuso.
3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação. 

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
300,00 R$ 3.000,00

04 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção  

transversal quadrada, pressão nominal mínima 1,6 MPa, de 
transição de tubo de PVC DN 75 para tubo de ferro fundido 

DN 100. Norma: ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 88 x 124 mm.

1) 03 parafusos, diâmetro 20mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e arruelas. para definir o seu comprimento, 
considerar a Junta Gibault montada (luva central + anéis de 
vedação de borracha + contra flanges + parafusos + porcas 
+ arruelas), devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm 

para cada parafuso.
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação. 

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
600,00 R$ 6.000,00
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05 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 

mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 100 
para tubo de PVC DN 125. Norma: ABNT NBR 14243.

1) diâmetro interno da junta: 124 mm x 128 mm.
2) 03 parafusos, diâmetro 20 mm, cabeça sextavada 

e rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu 
comprimento, considerar a Junta Gibault montada (luva 

central + anéis de vedação de borracha + contra flanges + 
parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 

no mínimo 20 mm para cada parafuso.
3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação. 

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
390,00 R$ 3.900,00

06 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de ferro fundido DN 

100 para tubo de ferro fundido DN 125. Norma: ABNT 
NBR 14243.

1) diâmetro interno da junta: 124 mm x 150 mm.
2) 03 parafusos, diâmetro 24mm, cabeça sextavada e rosca 

total com porcas e  
arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 

Junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada 

parafuso.
3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação. 

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
600,00 R$ 6.000,00

07 10 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 

mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de PVC DN 125 
para tubo de ferro fundido DN 150. Norma: ABNT NBR 

14243.
1) diâmetro interno da junta: 143 mm x 176 mm.

2) 03 parafusos, diâmetro 24 mm, cabeça sextavada e rosca 
total com porcas e  

arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 
Junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca no mínimo 20 mm para cada 

parafuso.
3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
620,00 R$ 6.200,00

08 10 Peça

Junta Gibault, em F°F°, de transição de F°F° DN 125 x  
F°F° DN 150 mm. Ø interno 125 x 170 mm. 

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central de 150 
mm de comprimento mínimo, pressão nominal mínima 1,6 
MPa, para adaptação (transição) de tubo de ferro DN: 125 
mm DE: 135 mm (5”) para tubo de FºFº DN: 150 mm DE: 
170 mm (diâmetro interno da junta 125 mm x 170 mm). 

Norma: ABNT - NBR 14243.
1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 

Junta Gibault montada (luva central + aneis de vedação de 
borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm  para cada parafuso.
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.
3) serão aceitos materiais com no máximo 12 meses de 

fabricação.
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
859,00 R$ 8.590,00

09 07 Peça

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis 
de borracha de seção transversal quadrada, pressão nominal 
mínima 1,6 MPa, de transição de tubo de ferro fundido DN 
200 para tubo de cimento amianto CA 15 DN 200. Norma: 

ABNT NBR 14243.
1) diâmetro interno da junta: 228 mm x 235 mm.
2) 04 parafusos, diâmetro 24mm, cabeça sextavada e 
rosca total com porcas e arruelas. Para definir o seu 

comprimento, considerar a Junta Gibault montada (luva 
central + anéis de vedação de borracha + contra flanges + 

parafusos + porcas + arruelas), devendo sobrar após a porca 
no mínimo 20 mm para cada parafuso.

3) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 
suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 

no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 
identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número da NBR 14243; e) ano de fabricação.

4) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 
fabricação.

Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.000,00 R$7.000,00

10 07 Peça

Junta Gibault, em F°F°, de transição de F°F° DN 300 x  
FC DN 300 mm. Ø interno 326 x 360 mm.     

JGI - Junta Gibault de ferro fundido dúctil, com anéis de 
borracha de seção transversal quadrada, luva central de 
200 mm de comprimento mínimo, pressão nominal 1,6 

MPa, para adaptação (transição) de tubo de FºFº DN: 300 
mm DE: 326 mm (12”) para tubo de cimento amianto 
(fibrocimento)  DN: 300 mm de: 360 mm  (diâmetro 

interno da junta 326 mm x 360 mm). Norma: ABNT - 
NBR 14243.

1) parafusos de cabeça sextavada e rosca total com porcas 
e arruelas. Para definir o seu comprimento, considerar a 

Junta Gibault montada (luva central + anéis de vedação de 
borracha + contra-flanges + parafusos + porcas + arruelas), 
devendo sobrar após a porca 20 mm  para cada parafuso.  
2) a luva central e os contra flanges devem apresentar nas 

suas superfícies externas, de forma visível e indelével, 
no mínimo as seguintes marcações: a) nome ou marca de 

identificação do fabricante; b) diâmetro nominal; c) pressão 
nominal; d) número desta norma; e) ano de fabricação.  
3) serão aceitos materiais com no máximo 24 meses de 

fabricação. 
Marca/Modelo: AYOUB

R$ 
1.900,00 R$13.300,00

1-ª Classificada: C. Z. Alexandre Comércio de Materiais Hidráulicos – ME
Valor Total do Lote: R$ 66.490,00
Lote nº 08 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição Valor Unitário 

em R$
Valor Total 

em R$

01 02 Peça

Junta Gibault, Em F°F°, Contínua F°F° DN 
350

Marca/Modelo: ANGOLINI / ANGOLINI 
& ANGOLINI LTDA

R$ 2.050,00 R$ 4.100,00

02 02 Peça

Junta Gibault, Em F°F°, Contínua F°F° DN 
400

Marca/Modelo: ANGOLINI / ANGOLINI 
& ANGOLINI LTDA

R$ 2.589,37 R$ 5.178,74

1-ª Classificada: C. N. Sanchez Comércio e Serviços Ltda. – ME
Valor Total do Lote: R$ 9.278,74

Processo Administrativo nº 4416/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 082/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de selo mecânico e conjunto flap, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 03/10/2022 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Hidro-Sane Comércio e Instalação de Equipamentos Hidráulicos Ltda. – ME
Valor Total: R$ 32.240,00

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1382/2020 Luci Bernadete da Silva Análise de conta

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

2225/2021 Thais Cristina Rodrigues 
Moitinho Análise de conta

4654/2022 Edson Fernandes Análise de Crédito – Contestação de Cobrança de 
Encargos
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PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1759/2018 Pascoal de Jesus Cadivonga Análise de Vazamento

4623/2019 Reni Bueno de Camargo Dias Solicitação de reparcelamento – 5% de entrada + 
99x

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

3274/2012 Rafael Augusto Cestari Analise de Conta

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua 
Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário 
realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).

Inscrição Processo Ano
7.011.146-21 217 2022

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Everson Demarchi
Presidente

TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL
Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 15/04/2016 Decreto 13.063

Artigo 21, § 1º, registramos as seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas
referente aos nomes abaixo, sepultados no Cemitério: CRISTO REI 

COLUMBÁRIO SEPULTADO CHAPA DATA CEMITÉRIO
22 LEONAS RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 9678 09/06/19 CRISTO REI
31 KURT SCHELFFEL MEIER 9721 05/07/19 CRISTO REI
39 ROSELI QUEIROZ DOS SANTOS 9774 08/08/19 CRISTO REI
39 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 9780 09/08/19 CRISTO REI
39 VALDENIZ TEIXEIRA DE TOLEDO 9777 08/08/19 CRISTO REI
40 DAVI CARLOS DA SILVA JESUINO 9785 11/08/19 CRISTO REI
40 ERASMO SOUZA DO NASCIMENTO 9784 10/08/19 CRISTO REI
40 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS 9781 09/08/19 CRISTO REI

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento no informado acima.

Bauru, 05 de Outubro de 2022. 
Luiz Felipe Sciuli de Castro

Diretor de Manutenção e Modais 

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS falecido(a), titular do 
jazigo nº 26.263 Ficha: 4.127, localizado à Alameda 16, Quadra: 01, Esquerda 13 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). CEZARINA GENITA DE OLIVEIRA.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALFREDO FEITEIRA falecido(a), titular do jazigo nº 
1.1057, Ficha: 811, localizado à Rua: 05, Quadra: 01, Esquerda: 04 do Cemitério Municipal CRISTO 
REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ALFREDO 
MARIO LEAL.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). ZEDIL VITAL DA COSTA falecido(a), titular do jazigo 
nº 13.600, Ficha: 1.664, localizado à Rua: 18, Quadra: 03, Direita: 08 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). KENIA 
PAULA COSTA BARROS CARNEIRO

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). FLORINDO UNGARO falecido(a), titular do jazigo nº 
6.677 Ficha: 1.752, localizado à Rua: 02, Quadra: 06, Linha: 01, Direita: 21 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
RICARDO MENDES, VERA LÚCIA HUNGARO GARCIA, ZILDA HUNGARO SILVA, MARIA 
JOSÉ HUNGARO MENDES.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). CEZARINA ALVES FERNANDES falecido(a), titular do 
jazigo nº 8.819 Ficha: 2.428, localizado à Travessa: 02, Quadra: 01, Linha: 01, Esquerda: 05 do 
Cemitério Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do 
jazigo p/ a Sr(a). JÚLIA CRISTINA FERNANDES, PRISCILA FERNANDESCAIRES e ALFREDO 
FERNANDES.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). AURORA SOARES DA SILVA falecido(a), titular do jazigo 
nº 35.791, CPD: 4.496, localiza à Avenida: 01, Quadra: 02, Ld C, Po 64 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). FLÁVIA 
RENATA DA SILVA CARVALHO DE CASTRO, WILLAMES DA SILVA e SÉRGIO DA SILVA.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). JAMEL CURY HADDAD falecido(a), titular do jazigo nº 
29.507, CPD: 2.448, localizado à Rua: 01, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 01 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). JAMEL 
HADDAD LINCOLN VILELA, JANETE HADDAD LINCOLN e LUIZ CARLOS LINCOLN 
JUNIOR.

Bauru, 06 de Outubro de 2022.
Luiz Felipe Sciuli de Castro

Diretor de Manutenção e Modais

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 PROCESSO Nº 
7662/2022
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e 
para conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual Locação de Caminhões com 
compactadores de lixo detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Data do 
recebimento das propostas: até as 09hs do dia 31/10/2022. Abertura da Sessão: 31/10/2022 às 09hs. 
O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça 
João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras/licitação das 8h às 12h e das 
13h às 17h, no e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (14) 3233-9044 ou através do site www.
bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002022OC00063, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Comissão de Licitação.

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – PROCESSO Nº 2032/2022
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, torna público e para 
conhecimento dos interessados, que está SUSPENSA a licitação que estava marcada para o dia 05/10/2022 
às 09hs, para análise e resposta referente a impugnação ao edital de licitação.
NOVA DATA SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE.
Objeto: Eventual aquisição de material semafórico
O AVISO está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br/licitacoes/editais, e através do site 
www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra nº 820902801002022OC00027, onde se realizaria a sessão.
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Comissão de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E NOVA DATA DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 - PROCESSO Nº 5831/2022
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA EMDURB, que 
se encontram detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Considerando que por 
equívoco constou no 1º Esclarecimento ao edital que seria necessário identificador de condutor, informação 
que não procede, retificando desta forma o esclarecimento prestado, permanecendo sem alterações o edital. 
Assim, a abertura da sessão que seria no dia 05/10/2022 às 9 hs, será no dia 13/10/2022 às 9hs, e o 
recebimento das propostas: até as 09hs do dia 13/10/2022. O edital está disponível no site da EMDURB: 
www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, 
piso superior, setor de compras/licitação das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: dulcimararodrigues@
emdurb.com.br, pelo telefone (14) 3233-9073 ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 
820902801002022OC00058, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 4º APOSTILAMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 001/2018.
Processo nº 6528/2017 – Concorrência Pública nº 001/2017
Permitente: EMDURB – Permissionária: J. F. CAFÉ LTDA. EPP.
Objeto: Utilização de unidade comercial, com área de 73,10 m² (Setenta e três metros e dez centímetros 
quadrados), para instalação de CAFÉ no Terminal Rodoviário de Bauru, localizado na Praça João Paulo, II, 
s/nº, Jardim Santana, na cidade de Bauru-SP. REAJUSTE:      8,25%, acumulado no período de outubro/2021 
a setembro/2022 pela variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado). VALOR: R$ 
19.959,95 (Dezenove mil novecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos) mensais. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL: art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e cláusula terceira, 
subitem 3.3.1.1 do Termo de Permissão de Uso supra citado.
Assinatura: 03/10/2022
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 
1500/2022
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, que o julgamento e classificação havidos, foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB às empresas DISTRIBUIDORA 
DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA – ME para os lotes 01, 02, 04, 08, 10, 13, 14, 18, 22, 26, 27 e 28, ON-X 
COMERCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI EPP para os lotes 03, 05, 06, 07, 09, 15, 16, 19 
e 23, e AMAR AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES CARGAS E COMÉRCIO EPP para o lote 12.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, conforme especificação abaixo 
descrita:

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ME/EPP
LOTE 01

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

01 30 Un. PRANCHETA EM MADEIRA tamanho A4, com garra de 
metal 1.01.051.0039 Souza R$ 4,00
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LOTE 02

Lote Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

02 90 Cx.

GRAMPO 26X6, em arame de aço galvanizado extra, com 
tratamento antiferruginoso, em caixa com 5000 unidades, 
que grampeie em média 30 folhas (75 g/m²). Constar na 
embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, 

armazenamento e dados 1.01.051.0024

Top R$ 4,16

LOTE 03

Lote Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

03 20 Un EXTRATOR DE GRAMPOS – cromado, tipo espátula, com 
tratamento antiferruginoso 1.01.051.0019 Lyke R$ 1,60

LOTE 04

Lote Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

04 03 Un
TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO 40ml, com 
marca do fabricante, prazo de validade a um ano da data de 

entrega, com selo de segurança do INMETRO 1.01.051.0308
Starprint R$ 4,83

05 05 FR TINTA PARA CARIMBO AZUL 42ml, à base de água, para 
todos os tipos de almofadas 1.01.051.0044 Starprint R$ 2,50

LOTE 05

Lote Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

06 40 Un. BORRACHA BRANCA tipo escolar para lápis, macia, 
tamanho 32 mm x 22 mm x 7 mm Premier R$ 0,40

LOTE 06

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

07 60 Un

CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, frasco de 18 
ml, embalagem plástica, rígido, com tampa rosqueada, resinas 

plastificantes e pigmentos, inodoro, atóxico, com marca do 
fabricante e prazo de validade superior a 06 meses da data da 

entrega 1.051.051.0014

Ecole 18ml R$ 1,62

LOTE 07

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

08 50 Un

COLA BRANCA LÍQUIDA, em frasco de 90 gramas, para 
papel, lavável, não tóxica, com bico lacrado, tampa giratória 

totalmente removível, marca do fabricante, com selo do 
INMETRO na embalagem do produto 1.01.051.0092

Cola Mais R$ 1,80

09 60 Un
COLA EM BASTÃO, com no mínimo 8 g, a base de água, 

não tóxica, lavável, com glicerina, com selo do INMETRO na 
embalagem do produto 1.01.051.0093

Onda R$  1,00

LOTE 08

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

10 100 cx ELASTICO EM LÁTEX embalagens de 100 gramas , n° 18 
super amarelo, com marca do fabricante 1.01.051.0017 Premier R$ 2,50

LOTE 09

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

11 50 Un

ESTILETE-COM LÂMINA DE METAL estreita largura de 
9 mm, resistente a corte de papelão, revestido com proteção 

plástica e dosador do tamanho da lâmina, com marca do 
fabricante 1.01.051.0018

Kaz 
estreito R$  0,96

LOTE 10

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

12 300 Un

CANETA MARCA TEXTO, em cores sortidas, tintas 
fluorescentes brilhantes, com ponta chanfrada, medindo 10 
mm de diâmetro x 135 mm de comprimento, com marca do 

fabricante

Master R$ 1,13

LOTE 12

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

15 200 Un

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, tamanho 12 mm x 30 m 
padronizado (um centímetro de largura aproximadamente), à 

ser utilizado para colar folhas as outras ou em objetos baseados 
em papel, como o papelão 1.01.051.0094

Embalando R$ 0,76

16 50 RL
FITA ADESIVA PVC (transparente) para embalar caixas 
de papelão e afins, medindo 45 mmx 50 m, com marca do 

fabricante 1.01.051.0198
Embalando R$ 3,62

17 450 RL

FITA CREPE - cor branca, medindo 19 mm x 50 metros, com 
marca do fabricante e composiçao de prolipropileno e resinas 

sinteticas, com prazo de validade de no minimo um ano da 
data da entrega 1.01.051.0095

Embalando R$ 3,48

LOTE 13

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

18 750 UN

ENVELOPE SACO 240 mm x 340 mm. de papelaria, 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com 

gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 
impressão em seu corpo, na cor parda. 1.01.051.0077

Scrity R$ 0,32

19 500 Un

ENVELOPE SACO 180 mm x 250 mm. de papelaria, 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com 

gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 
impressão em seu corpo, na cor parda. 1.01.051.0076

Scrity R$ 0,20

LOTE 14

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

20 10 Un
CADERNO DE CAPA DURA BROCHURA, 96 folhas, 

formato 140 x 200 mm, selo do inmetro e marca do fabricante, 
1.01.051.0085

Maxima R$ 4,70

21 100 Un

CADERNO DE PROTOCOLO, com 100 folhas, capa dura 
numerado, com marca do fabricante, possuído os dados 

necessários para envio de documentos,  como destinatário, 
discriminação, data do envio, data do recebimento, campo 
de assinatura, e possuindo espaço de preenchimento de no 

mínimo 3 linhas. 1.01.051.0087

Página 
Brasil R$ 8,33

LOTE 15

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

22 10 cx COLCHETE p/ prender papel nº  M-15
1.01.051.0172 Fixpaper R$  10,00

LOTE 16

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

23 06 RL BOBINA PARA PLOTER – PAPEL 1070 mm X 50 m, 75 
gramas 1.01.051.0333 VR Papéis R$ 86,56

24 10 Un BOBINA PARA MAQUINA PLASTIFICADORA medindo 
23,0 cm de largura x 60,0 mts. de comprimento. 1.01.051.0271 Mares R$ 155,41

25 10 Un BOBINA ACETINADA dupla face 57X30 1.01.051.0004 Regispel R$ 1,65

26 800 Un BOBINA TÉRMICA 79MM X 40M 1 via
1.01.051.0540 Regispel R$ 4,40

27 100 Un

BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO 
em papel termossensível 57 mm x 300 m com marca d’água 

(opcional) cuja durabilidade dos dados seja de 5 anos 
1.01.051.0498

Autopel R$ 29,52

LOTE 18

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

29 10 Un

MOLHADOR DE DEDOS (pasta de dedos) atóxico, 
especialmente desenvolvido para manuseio de papéis e afins, 

com selo do Inmetro, marca do fabricante, responsável técnico, 
em embalagens de 12 gramas 1.01.051.0102

Starprint R$ 2,38

LOTE 19

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

30 600 PT10 GRAMPO ENCADERNADOR DE PLÁSTICO (macho-
fêmea), pacote com 10 unidades 1.01.051.0302 Fixpaper R$ 1,83

LOTE 22

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

34 20 Un

PERFURADOR PARA PAPEL com dois furos que perfure 
no mínimo 20 folhas de papel sulfite 75 gr/m², com base 

plástica protetora 11 cm x 11 cm, sistema de esvaziar confetes, 
possuindo marginador e marca do fabricante

1.01.051.0036

Lyke R$  17,00

LOTE 23

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

35 600 Un

CANETA AZUL-Caneta esferográfica cilíndrica, na cor azul, 
possuindo esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa de plástico 
ventilada, corpo hexagonal com respiro lateral, transparente, 

marca em alto-relevo, tinta e componentes atóxicos, com 
capacidade de escrita mínima de 2.000m 1.01.051.0079

BIC R$ 0,55

36 200 Un

CANETA PRETA – Caneta esferográfica cilíndrica, na cor 
preta, possuindo esfera de tungstênio de 1,0 mm, tampa 

de plástico ventilada, corpo hexagonal com respiro lateral, 
transparente, marca em alto-relevo, tinta e componentes 
atóxicos, com capacidade de escrita mínima de 2.000m 

1.01.051.0080

BIC R$ 0,59

37 200 Un

CANETA VERMELHA – Caneta esferográfica cilíndrica, 
na cor vermelha, possuindo esfera de tungstênio de 1,0 
mm, tampa de plástico ventilada, corpo hexagonal com 

respiro lateral, transparente, marca em alto-relevo, tinta e 
componentes atóxicos, com capacidade de escrita mínima de 

2.000m 1.01.051.0081

BIC R$ 0,60

LOTE 26

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

40 850 Un

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em papelão pardo, 
medindo, comprimento 36 cm x altura 25 cm x lombada 14 

cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: Campo 
para inclusão do ano, Setor, Departamento, Ref., Período, 

Numeração, Conservação, 1.01.051.0008

Jussara R$  2,40
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LOTE 27

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

41 40 Un
PASTA A-Z ESTREITA - medindo 350 mmX280 mm, 

lombada de 40 mm, com garra de alavanca niquelada, com 
cantoneira cromada e visor luxo  1.01.051.0066

DAC R$  12,20

42 20 Un
PASTA A-Z LARGA – medindo 350 mmX280 mm, lombada 
de 80 mm, com garra de alavanca niquelada, com cantoneira 

cromada e visor luxo 1.01.051.0067
DAC R$  11,40

43 20 Un PASTA COM ABA ELÁSTICA – de cartolina com elastico 
medindo 35X24 cm (fechada) 1.01.051.0068 TP pastas R$  2,70

44 30 Un
PASTA POLIONDA ESTREITA cuja medida da coluna 

principal é de no minimo 20 mm, e fechamento por meio de 
elásticos laterais, montável. 1.01.051.0069

Alaplast R$  5,00

45 30 Un
PASTA POLIONDA LARGA cuja medida da coluna principal 

é de no mínimo 50 mm, e fechamento por meio de elásticos 
laterais, montável. 1.01.051.0070

Alaplast R$  7,00

LOTE 28

Item Qtd. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário

46 30 Un
Livro ata 200 folhas, 64 gr/m², sem margem, numerado, em 
capa dura, na cor preta, medindo no mínimo 205 x 305 mm, 

com marca do fabricante 1.01.051.0089

Pagina 
Brasil R$  21,65

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 06 de outubro de 2022
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 011/2022 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 
2316/2022
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, que o julgamento e classificação havidos, foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB às empresas RIBERPLASTIC 
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA os itens 01, 03, 05, 06 e 07, para empresa ANTONIA RAIMUNDA 
ALVES ME, os itens 02 e 04.
Objeto: Eventual aquisição de sacos plásticos de lixo e sacos para exumação, conforme especificação 
abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens Qde 
Estimada Un. Descrição MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

01 1.000

Pct 
com
100 
un.

Saco Plástico 100 litros (varrição), 
largura 90 cm X 1,10 cm de altura 
mínima, com gramatura mínima de 

0,15 mm.

RIBERPLASTIC R$ 
44,90

R$ 
44.900,00

02 200

Pct 
com
100 
un.

Saco Plástico 100 litros, largura 
75cm x altura mínima 105cm, com 

gramatura mínima de 0,10mm.
MPLAST R$ 

40,00
R$ 

8.000,00

VALOR TOTAL COTA 
PRINCIPAL R$  52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

Item Qde 
Estimada Unidade Descrição MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

03 250 Pct com 
100 un.

Saco Plástico 30 litros 
(ecolixeiras), largura 59cm x 62cm 
de altura mínima, com gramatura 

mínima de 0,15mm.

RIBERPLASTIC R$ 
23,30

R$ 
5.825,00

04 030 Pct com 
100 un.

Saco Plástico 15 litros, largura 
39cm x 58cm altura mínima, 
gramatura mínima 0,06mm.

MPLAST R$ 
14,70 R$ 441,00

05 150 Pct com 
100 un.

Saco Plástico 30 litros, largura 
59cm x 62cm de altura mínima, 

com gramatura mínima de 
0,06mm.

RIBERPLASTIC R$ 
20,90

R$ 
3.135,00

06 150 Pct com 
100 un.

Saco Plástico 50 litros, largura 
63cm x 80cm altura mínima, com 

gramatura mínima de 0,10mm.
RIBERPLASTIC R$ 

33,96
R$ 

5.094,00

07 100 Pct com 
100 un.

Saco Plástico para exumação, 
largura 75cm x 105cm de altura 
mínima, com gramatura mínima 

0,20mm, exceto na cor preta.

RIBERPLASTIC R$ 
145,70

R$ 
14.570,00

VALOR TOTAL DA COTA 
RESERVADA R$   29.065,00 (vinte e nove mil e sessenta e cinco reais)

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto, mediante emissão da nota fiscal.
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 082/2021
Processo nº 3750/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 024/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MR LICITAÇÕES – LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE CLORO LÍQUIDO, conforme especificação abaixo descrita:

Itens Quant. 
Estimada Un. DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

01 1.500 Litros

CLORO LÍQUIDO – a base de hipoclorito de 
sódio, dosagem/concentração de 10% a 12% p/p 

de cloro ativo, embalagem de 05 litros, rótulo 
com o número do lote, data de fabricação, data 
de validade, fórmula e procedência; Registro na 

ANVISA/MS. Prazo de validade não inferior a 90 
(noventa) dias da data da entrega. Em embalagens 

de 05 e de 20 litros.

CLEAN 
UP

R$ 
2,20

R$ 
3.300,00

VALOR TOTAL DO ITEM R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto, mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 08/10/2021
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 083/2021
Processo nº 3750/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 024/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
MACATUBA EIRELI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DESINFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, SABONETE LÍQUIDO, DESINCRUSTANTE ÁCIDO 
(ATIVADO), DESENGRAXANTE ALCALINO E XAMPU AUTOMOTIVO, conforme especificação 
abaixo descrita:

Itens Quant. 
Estimada Un. DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL
02 1.500 Litros DESINFETANTE TAMANI R$ 1,05 R$ 1.575,00

03 1.500 Litros DETERGENTE LÍQUIDO 
NEUTRO TAMANI R$ 1,70 R$ 2.550,00

04 1.500 Litros SABONETE LÍQUIDO SHOW 
CLEAN R$ 1,97 R$ 2.955,00

05 72 Bombona plástica 
de 50 litros

DESINCRUSTANTE ACIDO 
(ATIVADO) TAMANI R$ 

142,00
R$ 

10.224,00
06 72 Bombona plástica 

de 50 litros
DESENGRAXANTE 

ALCALINO TAMANI R$ 
127,00 R$ 9.144,00

07 60 Bombona plástica 
de 50 litros XAMPU AUTOMOTIVO TAMANI R$ 

150,00 R$ 9.000,00

VALOR TOTAL DOS 
ITENS

R$ 35.448,00 (Trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito 
reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto, mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 08/10/2021
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
Processo nº 4561/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 028/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, conforme especificação abaixo descrita:

Item QTD UNID. Descrição MARCA VR. 
UNIT.

VR. 
TOTAL

1 1.000 UN Rolo de lã de carneiro com largura 18 cm e altura 
de lã de 19 mm com suporte reforçado COMPEL R$ 11,00 R$ 

11.000,00
Valor total R$ 11.000,00 (Onze mil reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 10/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
Processo nº 5075/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 033/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: JKJ – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTEIS 
E CONFECÇÃO LTDA.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de UNIFORMES, conforme especificação abaixo descrita:



59DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE OUTUBRO DE 2.022

COTA PRINCIPAL

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 30 UN P

Avental operacional manga 
longa sem punho na cor 

amarelo-canário

JKJ R$ 62,00 R$ 1.860,00

02 40 UN M JKJ R$ 62,00 R$ 2.480,00

03 40 UN G JKJ R$ 62,00 R$ 2.480,00

04 25 UN GG JKJ R$ 62,00 R$ 1.550,00

05 15 UN EGG JKJ R$ 62,00 R$ 930,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

06 30 UN P
Avental operacional 

manga longa sem 
punho na cor azul 

royal

JKJ R$ 62,00 R$ 1.860,00
07 40 UN M JKJ R$ 62,00 R$ 2.480,00
08 40 UN G JKJ R$ 62,00 R$ 2.480,00
09 25 UN GG JKJ R$ 62,00 R$ 1.550,00
10 15 UN EGG JKJ R$ 62,00 R$ 930,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

20 50 UN P
Calça social corte 
feminino cor cinza 

escuro

JKJ R$ 73,00 R$ 3.650,00
21 50 UN M JKJ R$ 73,00 R$ 3.650,00
22 50 UN G JKJ R$ 73,00 R$ 3.650,00
23 40 UN GG JKJ R$ 73,00 R$ 2.920,00
24 30 UN EGG JKJ R$ 73,00 R$ 2.190,00

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 16.060,00 (Dezesseis mil e sessenta reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

25 70 UN P
Calça social 

masculina cor cinza 
escuro.

JKJ R$ 83,00 R$ 5.810,00
26 70 UN M JKJ R$ 83,00 R$ 5.810,00
27 70 UN G JKJ R$ 83,00 R$ 5.810,00
28 50 UN GG JKJ R$ 83,00 R$ 4.150,00
29 40 UN EGG JKJ R$ 83,00 R$ 3.320,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ 24.900,00 (Vinte quatro mil e novecentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

30 150 UN P
Calça social 

motorista azul-
escuro.

JKJ R$ 76,00 R$ 11.400,00
31 150 UN M JKJ R$ 76,00 R$ 11.400,00
32 100 UN G JKJ R$ 76,00 R$ 7.600,00
33 100 UN GG JKJ R$ 76,00 R$ 7.600,00
34 50 UN EGG JKJ R$ 76,00 R$ 3.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

35 110 UN P

Camisa social 
MOTORISTA

JKJ R$ 54,00 R$ 5.940,00
36 110 UN M JKJ R$ 54,00 R$ 5.940,00
37 80 UN G JKJ R$ 54,00 R$ 4.320,00
38 80 UN GG JKJ R$ 54,00 R$ 4.320,00
39 50 UN EGG JKJ R$ 54,00 R$ 2.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$ 23.220,00 (Vinte três mil duzentos e vinte reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

40 20 UN PP

Camisa social 
GOT

JKJ R$ 69,00 R$ 1.380,00
41 30 UN P JKJ R$ 69,00 R$ 2.070,00
42 20 UN M JKJ R$ 69,00 R$ 1.380,00
43 20 UN G JKJ R$ 69,00 R$ 1.380,00
44 20 UN GG JKJ R$ 69,00 R$ 1.380,00
45 10 UN EGG JKJ R$ 69,00 R$ 690,00
46 30 UN S.M. JKJ R$ 69,00 R$ 2.070,00

VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ 10.350,00 (Dez mil trezentos e cinquenta reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

57 40 UN P

Camiseta polo mangas curtas 
– EMDURB – cor branca

JKJ R$ 45,00 R$ 1.800,00
58 40 UN M JKJ R$ 45,00 R$ 1.800,00
59 50 UN G JKJ R$ 45,00 R$ 2.250,00
60 40 UN GG JKJ R$ 45,00 R$ 1.800,00
61 30 UN EGG JKJ R$ 45,00 R$ 1.350,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12: R$ 9.000,00 (Nove mil reais)

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

87 100 UN P

Calça operacional “unissex” 
na cor azul royal.

JKJ R$ 58,90 R$ 5.890,00

88 400 UN M JKJ R$ 58,90 R$ 23.560,00

89 400 UN G JKJ R$ 58,90 R$ 23.560,00

90 350 UN GG JKJ R$ 58,90 R$ 20.615,00

91 200 UN EGG JKJ R$ 58,90 R$ 11.780,00

VALOR TOTAL DO LOTE 19:R$ 85.405,00(Oitenta e cinco mil quatrocentos e cinco reais)

VALOR GLOBAL DOS 
LOTES

R$ 229.335,00 (Duzentos e vinte nove mil trezentos e trinta e cinco 
reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 28/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
Processo nº 5075/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 033/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: BELO BRASIL UNIFORMES LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de UNIFORMES, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

11 80 UN Único

Boné tipo 
Militar

Belô Brasil R$ 35,00 R$ 2.800,00

12 80 UN Único Belô Brasil R$ 35,00 R$ 2.800,00

13 80 UN Único Belô Brasil R$ 35,00 R$ 2.800,00

14 60 UN Único Belô Brasil R$ 35,00 R$ 2.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

15 100 UN P

Calça operacional 
poliéster “unissex” 
na cor azul royal.

Belô Brasil R$ 39,60 R$ 3.960,00

16 300 UN M Belô Brasil R$ 39,60 R$ 11.880,00

17 450 UN G Belô Brasil R$ 39,60 R$ 17.820,00

18 450 UN GG Belô Brasil R$ 39,60 R$ 17.820,00

19 300 UN EGG Belô Brasil R$ 39,60 R$ 11.880,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ 63.360,00 (Sessenta e três mil trezentos e sessenta reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

47 20 UN P

Camisa social 
VIGILANTE

Belô 
Brasil R$ 89,00 R$ 1.780,00

48 20 UN M Belô 
Brasil R$ 89,00 R$ 1.780,00

49 20 UN G Belô 
Brasil R$ 89,00 R$ 1.780,00

50 20 UN GG Belô 
Brasil R$ 89,00 R$ 1.780,00

51 20 UN EGG Belô 
Brasil R$ 89,00 R$ 1.780,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

52 200 UN P

Camiseta operacional manga 
longa com punho, na cor 

laranja

Belô 
Brasil R$ 38,70 R$ 7.740,00

53 500 UN M Belô 
Brasil R$ 38,70 R$ 

19.350,00
54 700 UN G Belô 

Brasil R$ 38,70 R$ 
27.090,00

55 600 UN GG Belô 
Brasil R$ 38,70 R$ 

23.220,00
56 300 UN EGG Belô 

Brasil R$ 38,70 R$ 
11.610,00

VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$  89.010,00 (Oitenta e nove mil e dez reais)
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ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

62 40 UN P

Camiseta polo mangas longas 
com punho – ROTATIVO – cor 

amarelo-canário

Belô 
Brasil R$ 52,95 R$ 

2.118,00
63 50 UN M Belô 

Brasil R$ 52,95 R$ 
2.647,50

64 50 UN G Belô 
Brasil R$ 52,95 R$ 

2.647,50
65 40 UN GG Belô 

Brasil R$ 52,95 R$ 
2.118,00

66 20 UN EGG Belô 
Brasil R$ 52,95 R$ 

1.059,00
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 13: R$ 10.590,00 (Dez mil quinhentos e noventa reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

68 15 UN M

Jaqueta 
EMDURB

Belô 
Brasil R$ 200,00 R$ 3.000,00

69 20 UN G Belô 
Brasil R$ 200,00 R$ 4.000,00

70 20 UN GG Belô 
Brasil R$ 200,00 R$ 4.000,00

71 05 UN EGG Belô 
Brasil R$ 200,00 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 15: R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

72 10 UN P

Jaqueta 
ROTATIVO

Belô 
Brasil R$ 199,80 R$ 1.998,00

73 10 UN M Belô 
Brasil R$ 199,80 R$ 1.998,00

74 10 UN G Belô 
Brasil R$ 199,80 R$ 1.998,00

75 10 UN GG Belô 
Brasil R$ 199,80 R$ 1.998,00

76 10 UN EGG Belô 
Brasil R$ 199,80 R$ 1.998,00

VALOR TOTAL DO LOTE 16: R$ 9.990,00 (Nove mil novecentos e noventa reais)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

77 02 UN P

Jaqueta 
VIGILANTE

Belô Brasil R$ 199,65 R$ 399,30
78 05 UN M Belô Brasil R$ 199,65 R$ 998,25
79 08 UN G Belô Brasil R$ 199,65 R$ 1.597,20
80 10 UN GG Belô Brasil R$ 199,65 R$ 1.996,50
81 05 UN EGG Belô Brasil R$ 199,65 R$ 998,25

VALOR TOTAL DO LOTE 17: R$ 5.989,50 (Cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta centavos)

ITEM QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
82 05 UN P

Jaqueta GOT

Belô Brasil R$ 200,00 R$ 1.000,00
83 15 UN M Belô Brasil R$ 200,00 R$ 3.000,00
84 15 UN G Belô Brasil R$ 200,00 R$ 3.000,00
85 10 UN GG Belô Brasil R$ 200,00 R$ 2.000,00
86 05 UN EGG Belô Brasil R$ 200,00 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 18: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

VALOR GLOBAL DOS 
LOTES

R$ 220.339,50 (Duzentos e vinte mil trezentos e trinta e nove reais e 
cinquenta centavos)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30/60/90 dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 28/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Processo nº 6225/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 036/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE 
EMBALAGENS LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E INSETICIDA, conforme 
especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens Quant. 
Estim. Un. Descrição MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL

03 30 Pt.

Fósforo, fósforo embalado em maço 
com 10 caixas cada, deverá ter 

impresso na embalagem: nome e 
endereço do fabricante, quantidade 

de unidades em conformidade com a 
NBR 13725. CODIGO 1.01.052.0004 – 

(Código BEC 00022522-3)

PARANÁ R$ 3,09 R$ 92,70

07 200 Un.

Sabão em Barra sabão comum 
neutro, glicerinado, em barra de 200 

g, acondicionado em embalagem 
plástica com 05 unidades, com marca 

do fabricante, técnico responsável, 
registrado no Ministério da Saúde, 

e data de validade. CODIGO 
1.01.052.0014 – (Código BEC 

00132122-6)

UNIC R$ 1,21 R$ 242,00

08 40 Un.

Sabonete em barra, sabonete 
aromatizante, em barra de 90 g e com 

agente hidratante para a pele, em 
embalagem individual constatando 

nome ou marca do fabricante, 
peso, agente hidratante, registro no 

Ministério da Saúde, nome e registro 
do técnico responsável.CODIGO 

1.01.052.0015 – (Código BEC 
00023504-0)

MOTIVUS R$ 1,35 R$ 54,00

20 40 Un.

Balde plástico 10 litros, para líquidos, 
material polipropileno reforçado, com 

alça de arame zincado, articulado 
por 02 orelhas cravadas lateralmente, 
sem tampa, com capacidade para 10 
litros, com identificação da marca e 

fabricante. CODIGO 1.01.052.0063 – 
(Código BEC 00510763-6)

ARQPLAST R$ 7,09 R$ 283,60

VALOR TOTAL R$ 672,30 (Seiscentos e setenta e dois reais e trinta 
centavos) R$ 672,30

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022
Processo nº 6225/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 036/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MULTLIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E 
INSETICIDA, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens Quant. 
Estim. Un. Descrição MARCA VR. 

UNIT. VR. TOTAL

11 50 Un.

Flanela para limpeza, bordas 
com recortes em zigue-zague, cor 

amarela, tamanho 400x600mm, com 
identificação da marca, fabricante 
e validade do produto .CODIGO 
1.01.052.0025 – (Código BEC 

00384545-1)

MC R$ 1,69 R$ 84,50

14 150 Un.

Rodo de Madeira 60 cm, com 
borracha dupla, cabo roscável em 

madeira revestido em capa de PVC, 
com identificação da marca, fabricante 

e validade do produto. CODIGO 
1.01.052.0052 – (Código BEC 

00552564-0)

SILVA R$ 7,35 R$ 1.102,50

17 80 Un.

Vassoura de pêlo 30 cm, com pêlo 
sintético macio, para uso em pisos 
cerâmicos, base plástica e fixação 
das cercas em material sintético, 

cabo roscável em madeira, revestido 
por capa de PVC, com identificação 
da marca, fabricante e validade do 

produto. CODIGO 1.01.052.0055 – 
(Código BEC 00178939-2)

SILVA R$ 7,89 R$ 631,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 1.818,20 (Um mil oitocentos e 
dezoito reais e vinte centavos) R$ 1.818,20

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

Itens Quant. 
Estim. Un. Descrição MARCA VR. 

UNIT. VR. TOTAL

25 2.000

Pct. 
Com 
100 
un.

Copo plástico 180 ml, composto de 
poliestireno atóxico, temperatura 
para uso até 100 graus Celsius, 

produzido conforme Norma 
ABNT 14865, em embalagens 
individuais com 100 unidades, 

com marca e dados do fabricante. 
Para entrega caixas fechadas de 25 
pacotes de 100 unidades. CODIGO 

1.01.053.0001 – (Código BEC 
00548991-1)

IBRAS R$ 3,67 R$ 7.340,00
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27 500

Pct. 
Com 
100 
un.

COPO PLÁSTICO 50 ML - 
Composto de poliestireno atóxico, 

temperatura para uso até 100° 
Celsius, produzido conforme norma 

ABNT n° 14865, em embalagens 
individuais com 100 unidades, 

com marca e dados do fabricante. 
Para entrega, caixas fechadas de 25 
pacotes de 100 unidades. CODIGO 

1.01.053.0002 – (Código BEC 
00379842-9)

IBRAS R$ 1,87 R$ 935,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 8.275,00 (Oito mil duzentos e 
setenta e cinco reais)

R$ 8.275,00

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL E RESERVADA) POR 
EXTENSO R$ 10.093,20 (Dez mil e noventa e três reais e vinte centavos) R$ 10.093,20

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/01/2022.
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
Processo nº 6225/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 036/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMÉRICA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E 
INSETICIDA, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens
Quant. 
Estim.

Un. Descrição MARCA
VR. 

UNIT.
VR. TOTAL

02 480 Frascos

Detergente Neutro 500 ml, 
detergente líquido, princípio 
ativo linear alquibenzeno, 
sulfonato de sódio, teor 

mínimo de 6% composição 
básica tensoativos, aniônicos, 

não iônicos coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, 

espessante, valor de PH 
entre 6 m, em embalagem 

plástica de 500 ml. CODIGO 
1.01.052.0003 – (Código BEC 

00132053-0)

FLOPS R$ 1,40 R$ 672,00

04 180 Lt.

Inseticida em aerosol, 
de uso doméstico com 

componentes para matar: 
moscas, pernilongos, 

mosquitos da dengue e suas 
larvas, em embalagens de 

300 ml, com identificação da 
marca, fabricante e validade 

do produto. CODIGO 
1.01.052.0005 – (Código BEC 

00518250-6)

BUZZ R$ 7,39 R$ 1.330,20

06 1.000 Un.

Pano de Chão (saco alvejado) 
saco branco 100% algodão, 

para limpeza, tipo sacaria com 
costura na medida de 70 cm 
x 40 cm e 8 fios.CODIGO 

1.01.052.0011 – (Código BEC 
00367734-6)

CL R$ 1,88 R$ 1.880,00

10 600 Un.

Esponja de nylon dupla face, 
esponja de fibra sintética, dupla 
face, para uso geral de limpeza, 

medindo aproximadamente 
de 7x11x2,2 cm, embalagem 

individual, técnico responsável 
e registro na ANVISA.CODIGO 
1.01.052.0024 – (Código BEC 

00251328-5)

BETTA-
NIN

R$ 0,56 R$ 336,00

13 120 Un.

Rodo de Madeira 40 cm, com 
borracha dupla, cabo roscável 
em madeira revestido em capa 
de PVC, com identificação da 
marca, fabricante e validade 

do produto. CODIGO 
1.01.052.0051 – (Código BEC 

00478670-0)

CL R$ 5,25 R$ 630,00

19 2.000 Fardos

Papel toalha interfolha, duas 
dobras 22 x 20.7; 100% fibras 
celulose virgem, alta absorção, 

gofrado, embalagem com 
identificação do produto, marca 

do fabricante, caixa com dez 
pacotes de 200 folhas. CODIGO 
1.01.052.0062 – (Código BEC 

00537060-4)

SOFT-PEL R$ 21,34 R$ 42.680,00

21 1.250
Embalagens 
com 8 rolos

Papel higiênico (rolo com 300 
mts), tipo rolão na cor branca 
extra, folha simples, rolo com 
10cm x 300m, acondicionados 

em embalagens com 08 
rolos, com nome ou marca do 

fabricante, metragem. CODIGO 
1.01.052.0245 – (Código BEC 

00553786-0)

EUROPA-
PAER

R$ 26,99 R$ 33.737,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 81.265,70 (Oitenta e um mil 
duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)

R$ 81.265,70

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
Processo nº 6225/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 036/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
MACATUBA EIRELI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E 
INSETICIDA, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens
Quant. 
Estim.

Un. Descrição MARCA
VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

05 480 Frascos

Limpador Multi Uso 500 ml, composto de linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio tensoativo não 

iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, 
álcool, perfume e água, com validade de 03 
(três) anos, embalado em frasco plástico de 

500ml.CODIGO 1.01.052.0007 – (Código BEC 
00129856-9)

SHOW 
CLEAN

R$ 
2,00

R$ 
960,00

15 150
GL 5 
litros

Álcool 70% em Gel galão de 5 litros. CODIGO 
1.01.052.0041 – (Código BEC 00324620-5)

TAMANI
R$ 

31,00
R$ 

4.650,00

16 150
GL 5 
litros

Álcool 70% líquido galão 5 litros. CODIGO 
1.01.061.0240 – (Código BEC 00564799-1)

TAMANI
R$ 

32,80
R$ 

4.920,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 10.530,00 (Dez mil quinhentos e trinta 

reais)
R$ 10.530,00

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/01/2022.
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 024/2022
Processo nº 419/2022 – Pregão Eletrônico - RP nº 003/2022
Contratante: EMDURB – Compromissária: S. V. M. EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE CAPA DE CHUVA (EPI), conforme especificação abaixo descrita:
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EPIs-CONJUNTOS DE SEGURANÇA
LOTE 01

ITENS QTD. 
ESTIMADA UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

01 250

Un.

M Capa de chuva trevira amarela 
– Modelo manga comprida com 

capuz. Com faixa refletiva de 5 cm 
sendo 15 cm abaixo da gola e na 

mesma altura nas mangas as faixas 
refletivas serão confeccionadas em 
toda circunferência. Na frente no 
lado esquerdo superior estampado 

o logo EMDURB colorido 
7x7 cm e nas costas a palavra 

EMDURB em preto com letras 
7x1,5 cm, com C.A. ou Certificado 

de Conformidade Sinmetro ou 
Certificado de Conformidade 

Inmetro conforme MP 905/2019.

Maicol
CA 10102

R$ 
40,80

R$ 
10.200,00

02 300 G Maicol
CA 10102

R$ 
40,80

R$ 
12.240,00

03 300 GG Maicol
CA 10102

R$ 
40,80

R$ 
12.240,00

04 200 EGG Maicol
CA 10102

R$ 
40,80 R$ 8.160,00

Valor Total lote 01 R$ 42.840,00 (Quarenta e dois 
mil oitocentos e quarenta reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 25/04/2022
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 025/2022
Processo nº 419/2022 – Pregão Eletrônico - RP nº 003/2022
Contratante: EMDURB – Compromissária: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE MACACÃO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA, conforme especificação abaixo descrita:

LOTE 02

ITENS QTD. 
ESTIMADA UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL

05 08

Un.

G Macacão para aplicação de 
herbicida – Confeccionado 

em tecido 100% algodão, com 
produto hidrorrepelentes, com 

boné tipo “Touca Árabe”, 
fechamento frontal com 

velcro, com protetor facial, 
emborrachado com resinas 
acrílicas e biodegradáveis, 

impermeáveis do joelho para 
baixo, com C.A. ou Certificado 
de Conformidade Sinmetro ou 
Certificado de Conformidade 

Inmetro conforme MP 905/2019.

Prime EPI
CA 17459 R$ 113,50 R$ 908,00

06 08 GG Prime EPI
CA 17459 R$ 113,50 R$ 908,00

07 08 EGG Prime EPI
CA 17459 R$ 113,50 R$ 908,00

Valor Total lote 02 R$ 2.724,00 (Dois mil setecentos e 
vinte quatro reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 25/04/2022
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 026/2022
Processo nº 419/2022 – Pregão Eletrônico - RP nº 003/2022
Contratante: EMDURB – Compromissária: G D C DA SILVA COSTA – EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE MACACÃO DE SEGURANÇA (EPI), conforme especificação abaixo descrita:

LOTE 03

ITENS QTD. 
ESTIMADA UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

08 50

Un.

M Macacão de segurança – 
Confeccionado em não tecido, 
fechamento em zíper com aba 

protetora, elástico no capuz, cintura 
e pulsos.

– Com C.A. ou Certificado de 
Conformidade Sinmetro ou 

Certificado de Conformidade 
Inmetro conforme MP 905/2019.

Steel Flex
CA 39707

R$ 
14,00 R$ 700,00

09 200 G Steel Flex
CA 39707

R$ 
14,00

R$ 
2.800,00

10 200 GG Steel Flex
CA 39707

R$ 
14,00

R$ 
2.800,00

11 100 EGG Steel Flex
CA 39707

R$ 
14,00

R$ 
1.400,00

Valor Total lote 03 R$ 7.700,00 (Sete mil e 
setecentos reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 25/04/2022
Bauru,  06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 032/2022
Processo nº 1957/2022 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 009/2022.
Contratante: EMDURB – Compromissária: GA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Urnas Assistenciais e Materiais Funerários, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

ITEM QTD. 
ESTIMADA UN. DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 060 un. Urna Assistencial 
Infantil 0,50 cm G.A. R$ 169,00 R$ 10.140,00

02 060 un. Urna Assistencial 
Infantil 0,60 cm G.A. R$ 192,00 R$ 11.520,00

03 600 un. Urna Assistencial 
Tamanho 1,90m G.A. R$ 194,00 R$ 116.400,00

VALOR TOTAL R$ 138.060,00 (Cento e trinta e oito mil e sessenta reais)

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTD. 
ESTIMADA UN. DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

04 030 un. Urna Assistencial Infantil 
0,80 cm G.A. R$ 214,00 R$ 6.420,00

05 005 un. Urna Assistencial Infantil 
1,00 m G.A. R$ 285,00 R$ 1.425,00

06 005 un. Urna Assistencial Infantil 
1,20 m G.A. R$ 350,00 R$ 1.750,00

07 005 un. Urna Assistencial Infantil 
1,40 cm G.A. R$ 380,00 R$ 1.900,00

08 005 un. Urna Assistencial Infantil 
1,60 cm G.A. R$ 410,00 R$ 2.050,00

09 040 un. Urna Assistencial Tamanho 
G G.A. R$ 600,00 R$ 24.000,00

10 010 un. Urna Assistencial Tamanho 
XG Alça Varão G.A. R$ 810,00 R$ 8.100,00

12 006 un. Urna Assistencial Tamanho 
2,10 metros G.A. R$ 550,00 R$ 3.300,00

13 002 un. Urna Assistencial EEXG 
Alça Varão (MDF/MDP). G.A. R$ 1.700,00 R$ 3.400,00

VALOR TOTAL R$ 52.345,00 (Cinquenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais)

Valor Total Geral Estimado R$ 190.405,00 (Cento e noventa mil quatrocentos e cinco reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto, mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 04/07/2022
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 033/2022
Processo nº 2643/2022 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 013/2022.
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA – 
POLICLÍNICA EM SERVIÇOS AUXILIARES AO DIAGNOSTICO E TERAPIA LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIAIS, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD. 
ESTIMADA UN. DESCRIÇÃO Vr. 

Unit. Vr. Total

01 50 un.

Exames de Audiometria, com laudo.
Para eventual utilização na admissão, periódico, 
mudança de risco ocupacionais, demissão, dentre 

outras.

R$ 
35,00

R$ 
1.750,00

02 50 un.

Exames de Radiografia RXTP, com laudo
Para eventual utilização na admissão, periódico, 
mudança de risco ocupacionais, demissão, dentre 

outras.

R$ 
39,00

R$ 
1.950,00

03 50 un.

Exames de Eletrocardiograma – ECG, com laudo
Para eventual utilização na admissão, periódico, 
mudança de risco ocupacionais, demissão, dentre 

outras.

R$ 
37,00

R$ 
1.850,00

04 50 un.

Exames de Eletroencefalograma – EEG com laudo
Para eventual utilização na admissão, periódico, 
mudança de risco ocupacionais, demissão, dentre 

outras.

R$ 
85,00

R$ 
4.250,00

Valor Total por
Extenso R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais)

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, mediante 
emissão da nota fiscal.
Assinatura: 11/07/2022
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Presidente da EMDURB.
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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

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

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
-adaolofrano@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

COMUNICADO Nº 7
COMISSÃO DE ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL FUNPREV

BIÊNIO 2023/2024

A Comissão de Eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Biênio 2023/2024, REPUBLICA, 
Edital n.º 01/2022 para constar as alterações abaixo e disponibiliza, em caso de dúvidas, o telefone (14) 
3009-5545, de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h.

Onde se lê:
6.1.2 A coleta de votos será iniciada em 18/10/2022, com encerramento previsto no dia 04/11/2022.
Leia-se:
6.1.2 A coleta de votos está prevista para iniciar em 31/10/2022, com encerramento previsto no dia 
15/11/2022.

ANEXO IV

REPUBLICAÇÃO DO CRONOGRAMA ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL 
FUNPREV BIÊNIO 2023/2024

26/05/2022 Edital 1ª Publicação

28/05/2022 Edital 2ª Publicação

31/05/2022 Edital 3ª Publicação

15/07/2022 Início das Inscrições (30 dias úteis)

21/07/2022 Publicação de Prorrogação se necessário

22/07/2022 Encerramento das Inscrições se não prorrogar

29/07/2022 Encerramento das Inscrições

02/08/2022 Reunião para avaliação das inscrições

04/08/2022 Publicação dos deferimentos e indeferimentos das inscrições

05/08/2022 Início de recurso (03 dias úteis)

09/08/2022 Término de recurso

10/08/2022 Análise dos recursos

11/08/2022 Publicação dos julgamentos dos recursos e dos inscritos pós recurso

12/08/2022 Início da impugnação (02 dias úteis) 

15/08/2022 Término da impugnação

20/10/2022 Previsão de Publicação do Edital de Convocação de Eleição 

31/10/2022 Início da eleição até 30 dias do Edital de Convocação

12/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário

15/11/2022 Fim da eleição digital

22/11/2022 Apuração (se der o quórum)

16/11/2022 1ª Prorrogação da eleição

29/11/2022 Fim da 1ª prorrogação eleição digital

30/11/2022 Apuração (se der o quórum)

Bauru, 03 outubro de 2022.
Comissão de Eleição

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

2023/2024

EDITAL Nº 01/2022

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

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

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

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

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

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

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

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

6 – DA ELEIÇÃO

6.1 A eleição será por voto secreto, por meio eletrônico, com nomes e apelidos, secretarias e números dos 
candidatos.
6.1.2 A coleta de votos está prevista para iniciar em 31/10/2022, com encerramento previsto no dia 
15/11/2022.
6.1.3 O encerramento da eleição poderá ser prorrogado, caso não conte com a participação obrigatória da 
maioria simples de servidores ativos com direito a voto.
6.1.4 A Comissão de Eleição poderá prorrogar a eleição por instabilidade do sistema, pausa programada ou 
manutenção emergencial.
6.1.5 Os períodos de prorrogação serão definidos pela Comissão de Eleição e publicados no Diário Oficial 

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

7 – DO RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÕES DENÚNCIA OU NOTÍCIAS DE 
IRREGULARIDADE

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

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

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O servidor eleito ou indicado deverá preencher os requisitos:
9.1.1   Para posse, apresentar declaração devidamente preenchida, conforme modelo constante no Anexo II 
(inciso II do § 1° do art. 3° desta Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020) do presente edital.
9.1.2   Para posse, apresentar declaração de bens podendo ser: cópia da última declaração do imposto de 
renda ou modelo de declaração devidamente preenchida constante no Anexo III (§2º do art. 13 da Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992) do presente edital.
9.1.3   Para posse, o servidor indicado deverá apresentar na Divisão Administrativa da Fundação a 
documentação constante nos itens 3.2 até o item 3.8 do presente edital.
9.1.4. Todos os membros: eleitos/indicados; titulares/suplentes, para a posse do cargo deverão participar 
do Curso Preparatório em Gestão Previdenciária, conforme §5º, art. 5 Lei Municipal n.º 4.830/2002 e 
alterações, bem como participar de curso de qualificação referente à questão de conhecimento das 
plataformas CPA-10 e CPA-20, devendo ter, no mínimo, 70% (setenta por cento) de frequência, conforme 
§3º, art. 25-A.
9.1.5. Os membros em exercício do Conselho Curador são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (CODEL I), conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
9.1.5.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.5.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.
9.1.6. Os membros em exercício do Conselhos Fiscal são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (COFIS I) conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
9.1.6.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.6.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.
9.1.7. O membro do Conselho Curador para exercício do cargo de Presidente da Funprev deverá apresentar:
9.1.7.1. A partir de 30 de junho de 2023, no mínimo, a certificação de nível básico de dirigente (DIRIG I) 
conforme Manual da Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

9.1.7.2. Na posse, a certificação de nível básico de gestor de recurso (CGINV I) conforme Manual da 
Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
9.1.7.3. Para posse, a comprovação de, no mínimo, 2 (dois) anos, no exercício de atividade nas áreas 
previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, 
mediante apresentação, por exemplo, de currículo, ato de designação para o exercício do cargo ou função, 
CTPS, ou atestado de trabalho realizado.
9.1.7.4. O Manual da Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-
e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentos-do-rpps/requisitos-para-
gestores-e-conselheiros>.
9.1.8. Os Cursos e Certificação serão custeados conforme Resolução n.º 103/2022 de 25 de maio de 2022.
9.1.9. Os certificados relacionados no parágrafo único do art. 4º da Resolução n.º 103/2022 de 25 de maio 
de 2022 serão aproveitados para fins de comprovação da certificação mencionados neste item, bem como 
sua validade estará condicionada ao caput do mesmo artigo.
9.2. Os Conselhos Curador e Fiscal, Presidência, Gestor de Recurso deverão manter a Funprev enquadrada 
ao nível, prazo e percentual de certificação exigidos pela Secretaria da Previdência do Ministério do 
Trabalho e Previdência aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

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

Bauru, SP, 25 de maio de 2.022.

Bruna Lis Suman Ferreira
Secretária da Comissão de Eleição

Renan Bernardo de Oliveira
Presidente da Comissão

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

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU

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

Requerimento de Inscrição

CONSELHO: CURADOR ( ) FISCAL ( )

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

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

Documentos anexados ao e-mail:
1. Cópia da Cédula de Identidade (R.G.) autenticada (Item 3.2);
2. Comprovante de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F) 
(Item 3.3);
3. Certidão de Distribuição de Processos Criminais, a ser obtida junto ao Cartório do Distribuidor do Fórum 
de Bauru ou pela internet no site do Tribunal de Justiça: 1ª Instância (Item 3.4.1) e Certidão de Distribuição 
Cível e Certidão de Distribuição de Ações Criminais: 2ª Instância (Item 3.4.2);
4. Certidões de Distribuição de Processos Criminais (Justiça Federal de São Paulo), Certidão de Distribuição 
(Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo), Certidão de Distribuição (Tribunal Regional Federal da 
3ª região), Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo) 
(Item 3.5);
5. Certidão de antecedentes criminais Estadual e Federal (Item 3.6);
6. Ficha funcional ou certidão, emitida pelo setor responsável pela área de pessoal, com comprovações 
do tempo de serviço público municipal e aprovação em estágio probatório; não ter sido condenado em 
processo criminal, com sentença transitada em julgado ou punido administrativamente, sendo garantida a 
observância do disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal n.º 3.781/1994 (Item 3.7);
7. Cópia de comprovante de conclusão de ensino superior autenticada em cartório (Item 3.8);
8. Foto (preferencialmente 3x4) que será apresentada ao lado do nome do candidato na votação.
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DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital em conformidade com 
as Leis Municipais nº 4830/2002 e 6492/2014; da obrigatoriedade da realização dos cursos previstos nos 
artigos 5º, § 5º e 47 § 2º; bem como dos requisitos previstos na Portaria SEPT/ME nº. 9.907/2020 e no 
art. 8º-B, da Lei Federal n.º 9,717/1998, até o final do primeiro semestre de 2021 (cf. § 2º, do art. 5º, da 
mencionada Portaria) – Itens 8.1 e 8.2 do Edital 01/2020.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2022.
____________________________________

(assinatura do requerente ou procurador)

ANEXO II
DECLARAÇÃO

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

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

Bauru, ____ de _____________ de 2022.

_____________________________
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE BENS 

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

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

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

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

Bauru,_____ de _____________ de 2022.
____________________________________

(assinatura do declarante)

ANEXO IV
CRONOGRAMA ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL FUNPREV

BIÊNIO 2023/2024
26/05/2022 Edital 1ª Publicação
28/05/2022 Edital 2ª Publicação
31/05/2022 Edital 3ª Publicação
15/07/2022 Início das Inscrições (30 dias úteis)
21/07/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
22/07/2022 Encerramento das Inscrições se não prorrogar
29/07/2022 Encerramento das Inscrições
02/08/2022 Reunião para avaliação das inscrições
04/08/2022 Publicação dos deferimentos e indeferimentos das inscrições
05/08/2022 Início de recurso (03 dias úteis)
09/08/2022 Término de recurso
10/08/2022 Análise dos recursos
11/08/2022 Publicação dos julgamentos dos recursos e dos inscritos pós recurso
12/08/2022 Início da impugnação (02 dias úteis) 
15/08/2022 Término da impugnação
20/10/2022 Previsão de Publicação do Edital de Convocação de Eleição 

31/10/2022 Início da eleição até 30 dias do Edital de Convocação

12/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
15/11/2022 Fim da eleição digital
22/11/2022 Apuração (se der o quórum)
16/11/2022 1ª Prorrogação da eleição
29/11/2022 Fim da 1ª prorrogação eleição digital
30/11/2022 Apuração (se der o quórum)

Resolução n.º 107, de 26 de setembro de 2022.
Estabelece requisitos mínimos a serem cumpridos para a contratação de instituição financeira custodiante 
e define procedimentos administrativos a serem observados nos processos e operações de aplicações 
financeiras dos recursos previdenciários da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru (Funprev) em Títulos Públicos Federais (TPF).
O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
(Funprev), CNPJ: 46.139.960/0001-38, no uso de suas atribuições legais, em atendimento à Resolução nº 
4.963, de 25/11/2021 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e publicado pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen).

RESOLVE:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A instituição custodiante é a empresa que possui autorização dos órgãos competentes para 
a manutenção de contas em nome de terceiros, com o objetivo de atuação no mercado financeiro e, se 
responsabilizará pela guarda e movimentação dos TPF adquiridos pela Funprev.
§ 1º A custódia dos TPF representa o processo de guarda dos ativos que serão mantidos e atualizados pela 
instituição custodiante em nome da Funprev no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
§ 2º A instituição custodiante a que alude o caput deste artigo é aquela que se dedicará exclusivamente ao 
registro, guarda e liquidação dos ativos da Funprev no processo de custódia dos TPF.
Art. 2º A instituição custodiante que prestar serviços à Funprev deverá, desde o processo inicial de 
credenciamento, comprovar:
I. Registro no Banco Central do Brasil (Bacen);
II. Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
III. Ser signatária da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
Art. 3º A instituição custodiante que prestar serviços à Funprev, observará o Código Operacional do 
Mercado da ANBIMA, para os fins exclusivos de operacionalização dos TPF.

Seção I
Dos Critérios de Contratação

Art. 4º Para a contratação de instituição custodiante exigirá, no mínimo, que o sistema demonstre ser capaz 
de fornecer:
I. Guarda:
a) Controlar os ativos em meio escritural perante o sistema de compensação;
b) Conciliar as posições mantidas ou registradas junto ao sistema de compensação e às instituições 
intermediárias perante os controles internos da instituição custodiante;
c) Disponibilizar à Funprev o demonstrativo de posição, no mínimo, mensalmente.
II. Liquidação física e financeira, assegurando segurança à carteira da Funprev;
III. Envio de dados capazes de receber assinaturas conjuntas autorizando a aplicação ou retirada;
IV. Contabilização:
a) Capacidade de fornecimento dos dois (02) métodos de contabilização possíveis dos TPF, em campo 
específico, qual metodologia está utilizando:
1. Contabilizados pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos, marcados a 
mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração em consonância 
com as normas baixadas pelo Bacen e CVM, e parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de forma 
a refletir seu valor real (marcação a mercado);
2. Contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação 
na curva).
V. Relatórios operacionais:
a) Geração de relatórios operacionais e gerenciais, pela internet, via sistema, que permitam a execução das 
atividades diariamente:
1. Relatório de títulos disponíveis e bloqueados;
2. Relatório da taxa de remuneração dos papéis custodiados;
3. Relatório dos títulos com marcação a mercado e/ou na curva;
4. Relatório de posição de tesouraria, como consulta de saldos, extrato de entradas e saídas de valores, 
incluindo resgates de títulos vencidos e resgates de cupons, por data especificada pelo gestor de todas as 
operações realizadas pelo menos em até dois dias após a solicitação;
5. Relatório dinâmico de posição, que permita a importação (em formato Excel ou XML) das informações 
de posição, efetivando a montagem da base de dados em função da necessidade da Funprev, além de gerar 
templates padrões; e,
6. Relatório mensal único que possibilite a consulta de todas as despesas alocadas na carteira de 
investimentos, com períodos de pesquisas desejáveis, sendo exportado tanto em PDF como em Excel.
VI. Atendimento aos dispositivos legais:
1.  Deverá seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução da Política de Investimentos do ano corrente e,
2. Deverá seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução de Credenciamento em vigor.

CAPÍTULO II
DA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TPF

Seção I
Das Definições e Requisitos para as Operações de Compras de Títulos Públicos Federais

Art. 6º As operações de negociações de Títulos Públicos Federais (TPF) deverão ser realizadas por 
instituição financeira credenciada como dealers do mercado primário e secundário (corretora).
§ 1º O Núcleo de Gerenciamento de Investimentos deve se certificar que os dealers estão devidamente 
credenciados junto ao Tesouro Nacional.
§ 2º Os dealers a que refere o caput deste artigo são as instituições financeiras com o objetivo de promover 
o desenvolvimento dos mercados primário e secundário (balcão) de Títulos Públicos Federais, que atuam 
tanto nas emissões primárias, como na negociação no mercado secundário desses títulos.
§ 3º Ainda que a instituição financeira esteja na lista de dealers do mercado primário e secundário ficam 
vedadas negociações com aquelas que não atendam às disposições do Art. 21 da Resolução CMN nº 
4.963/2021 e alterações.
Art. 7º Antes de cada operação deve ser observada e justificada a remuneração do Título Público Federal 
que se pretende adquirir em comparação com a meta atuarial da política anual de investimentos vigente 
na Funprev, levando em consideração ainda as despesas com a realização da operação, tais como spread, 
custódia e outras despesas pertinentes.
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Art. 8º O Conselho Curador registrará em ata a modalidade que a instituição custodiante contratada 
contabilizará os Títulos Públicos Federais, podendo optar por uma das descritas no artigo 4º Inciso IV.
I. Caso o Núcleo de Gerenciamento de Investimentos ou o Comitê de Investimentos sugira a contabilização 
na curva, observará e cumprirá os seguintes parâmetros:
a) Seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras da 
Funprev conforme Anexo II desta Resolução.
b) Sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o 
propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição.
c) Seja comprovada a intenção e capacidade financeira da Funprev de mantê-los em carteira até o 
vencimento, por meio da avaliação atuarial e do estudo de Asset Liability Management (ALM); e
d) Sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis à Funprev, inclusive no que se refere 
à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados 
e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão 
do Tesouro Nacional.
II. As operações de alienação de títulos de emissão do Tesouro Nacional, realizadas simultaneamente à 
aquisição de novos títulos da mesma natureza, com prazo de vencimento superior e em montante igual ou 
superior ao dos títulos alienados, não descaracterizam a intenção da Funprev de mantê-los em carteira até 
o vencimento.

Seção II
Das Definições para a Compra de Títulos Públicos Federais

Art. 9º As análises de operações de compra de Títulos Públicos Federais, executadas em reuniões ordinárias 
ou extraordinárias do Conselho Curador, deverão ser estabelecidos:
I. O volume financeiro máximo admitido para as operações e a taxa mínima de atratividade posicionada no 
intervalo indicativo correspondente ao vencimento escolhido;
II. A indicação do período de liquidação, e
III. A elegibilidade das instituições financeiras aptas a participar das cotações, observados os dispositivos 
contidos na Seção I, deste Capítulo.
Art. 10 Os membros do Comitê de Investimentos e do Núcleo de Investimentos presentes na reunião do 
Conselho Curador deverão averiguar o intervalo indicativo das taxas praticadas no mercado, as taxas 
referenciais de compra, venda e indicativa para os Títulos Públicos Federais colocados em oferta pública 
pelo Tesouro Nacional no mercado, além dos intervalos indicativos que representem os limites mínimos e 
máximos de oscilação de preços intradia, antes da abertura dos mercados.
§ 1º Para realizar o disposto no caput desse artigo, os responsáveis pelas operações de compra de Títulos 
Públicos Federais, utilizarão como referência o Relatório das Taxas dos Títulos Públicos da ANBIMA 
(http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm), ou outro que venha a substituí-
lo, em especial as NTN-B – Nota do Tesouro Nacional tipo B praticadas no dia anterior, que balizarão as 
decisões de aplicação e definição da taxa mínima de atratividade para qualquer operação de compra de 
títulos públicos.
§ 2º Diante da dinâmica diária do mercado, a taxa do Título Público Federal deverá ser ajustada e avaliada 
no momento da aquisição levando em consideração a disponibilidade dos recursos necessários:
I. Em D+1, quando a operação é realizada no ato e liquidada financeiramente no dia útil subsequente.
§ 3º A participação que trata o caput deste artigo poderá ser por vídeo conferência, quando necessário, 
devendo ser justificado o motivo.
Art. 11. O Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e o Comitê de Investimentos respeitarão os limites 
fixados na Política Anual de Investimentos vigente, observando a evolução patrimonial e o percentual 
dos enquadramentos legais para assim, determinar os montantes a serem adquiridos e os vencimentos dos 
Títulos Públicos Federais.
§ 1º As indicações contidas no caput desse artigo deverão estar devidamente balizadas no Relatório de 
Estudo de Solvência ou Asset Liability Management (ALM).
§ 2º Deverá ser utilizado ainda, para as finalidades desse artigo, o relatório da avaliação atuarial:
I. Isoladamente, caso não haja estudo de ALM para a Política Anual de Investimentos vigente.
II. Complementarmente, caso haja estudo ALM para a Política Anual de Investimentos vigente
Art. 12. Os Títulos Públicos Federais adquiridos em suas operações deverão obrigatoriamente ser 
custodiados exclusivamente em conta em nome da Funprev pela instituição custodiante contratada.
Art. 13. Em cada operação de compra de Títulos Públicos Federais serão enviadas simultaneamente e 
preferencialmente pela Divisão Financeira ou por qualquer um dos presentes, solicitações por e-mail para 
todas as instituições financeiras e corretoras dealers, conforme lista mencionada no artigo 6º § 1º, que 
atendam às disposições da Seção II desse Capítulo, com os detalhes de proposta de aquisição de Títulos 
Públicos Federais, conforme ANEXO I desta Resolução, informando o montante, a espécie de título, o 
vencimento e a modalidade de liquidação da operação, para elaboração de respostas pelas instituições 
com a oferta das taxas remuneratórias truncadas na quarta casa decimal, no prazo máximo estabelecido 
(14h:30m) na proposta de aquisição.
Art. 14. Recebidas as propostas de aquisição dos participantes dentro do prazo, será considerada vencedora 
a maior taxa de rendimento oferecida para o caso da NTN-B – Nota do Tesouro Nacional tipo B.
§ 1º A critério do Conselho Curador, na data da solicitação de cotações, a decisão pela compra dos TPF será 
cancelada se não forem apresentadas propostas que atendam as taxas pretendidas, ou por qualquer outro 
motivo que justificadamente possa de alguma forma expor a Funprev a riscos ou prejuízos decorrentes da 
realização da operação.
§ 2º Serão consideradas desclassificadas as propostas recebidas fora do prazo estabelecido.
§ 3º Serão consideradas desistentes as instituições que não apresentarem propostas.
§ 4º Havendo empate, será encaminhada novo pedido de cotação somente para as instituições empatadas 
com prazo máximo de resposta até as 15h:00m do dia corrente.
Art. 15. Encerrado o prazo para recebimento das cotações será imediatamente ordenado a compra junto à 
instituição que tiver apresentada a melhor taxa, replicando a informação da taxa ofertada e solicitando o 
envio da confirmação da operação para comunicação e registro da custódia dos títulos públicos no SELIC, 
constando as seguintes informações:
I. Adquirente: Funprev;
II. Operação: Compra de Título Público Federal;
III. Espécie: (um dos tipos existentes, a exemplo de NTN-B);
IV. Vencimento do Título Público Federal: DD/MM/AAAA;
V. Tipo de Marcação: 
Na Curva  (   )
À Mercado  (   );
VI. Taxa ofertada (%): ______%;
VII. Quantidade: ________;
VIII. Valor do Preço Unitário (PU): R$ ____________;
IX. Valor total: R$ ____________;
X. Registro: _____;
XI. Liquidação: ______;

XII. Códigos BACEN e lSIN (International Securities Identification Number):____________;
XIII. Dados para registro: 
BANCO;
CNPJ;
CONTA SELIC ___________.
Parágrafo Único. Após o Conselho Curador definir a compra, sua efetivação ficará a cargo da Presidência 
e da Divisão Financeira.
Art. 16. Concretizada a operação, deverá ser imediatamente solicitada à Divisão Financeira o resgate e 
pedido de transferência para a conta destino, sendo que o fundo de origem do resgate, já deverá estar 
previamente indicado, antes do início da reunião.
Art. 17. Será aberto processo administrativo específico de cada uma das operações envolvendo Títulos 
Públicos Federais, contendo todos os documentos pertinentes e atos desenvolvidos, mantendo-se histórico 
e controle individualizados, inclusive para atendimento de necessidades futuras de prestação de contas às 
fiscalizações e auditorias internas e externas.
Parágrafo Único. São documentos obrigatórios a serem inseridos no processo administrativo das operações 
envolvendo Títulos Públicos Federais:
I. Relatório FOCUS do Banco Central atualizado;
II. Relatório das Taxas dos Títulos Públicos da ANBIMA, em especial as NTN-B praticadas no dia anterior 
ao da avaliação, comprovando as taxas mínimas de atratividades realizadas;
III. Relatório de Investimentos da Funprev que acompanhe o percentual de enquadramento do volume de 
aplicações em Títulos Públicos perante a Política de Investimentos e legislação vigente;
IV. Cópia de folhas que contenham a estratégia de alocação do Relatório do Estudo de Solvência, ALM ou 
semelhante, elaborado pela consultoria financeira e da avaliação atuarial, elaborada por atuário registrado, 
que demonstre o fluxo de caixa previdenciário;
V. Cópia da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da Ata do Comitê de 
Investimentos com sugestão dos parâmetros da aquisição;
VI. Ata de decisão do Conselho Curador;
VII. Cópia das comunicações e documentações realizadas com as instituições financeiras: cotações, informe 
de vencedor, comunicação de custódia, e-mails;
VIII. Planilhas de negociação dos TPF no mercado secundário disponibilizado pela ANBIMA, para fins de 
verificação do valor praticado nesse mercado, caso disponível pelas instituições financeiras;
IX. Cópia das instituições cadastradas como dealers do mercado primário.

Seção III
Da operacionalização

Art. 18. A Divisão Financeira, será responsável pelos procedimentos abaixo:
I. Conferência:
a) Através dos relatórios operacionais e gerenciais recebidos da instituição custodiante onde serão 
realizados os lançamentos contábeis através da confirmação das operações realizadas e da liquidação física 
e financeira através do Sistema de Custódia.
b) Caso os valores estejam divergentes, a Divisão Financeira deverá informar à Presidência para exigência 
de tomada de providências de regularização junto à instituição custodiante.
II. Liquidação física e financeira: acompanhar se a instituição custodiante fez a liquidação financeira junto 
ao fluxo de caixa do sistema e a liquidação física dos títulos;
III. Sistema de custódia: extrair do sistema custodiante relatórios operacionais e gerenciais que permitam a 
execução das atividades mensais.
IV. O Núcleo de Gerenciamento de Investimentos realizará os lançamentos nos boletins mensais e sistema 
CADPREV a partir do recebimento dos extratos mensais enviados pela instituição custodiante à Divisão 
Financeira.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Bauru, 26 de setembro de 2022.

David José Françoso
Presidente

Zenir Alvarenga Alves 
Secretária

Gabriella Lucarelli Rocha
Membro

José Aparecido dos Santos
Membro

Neusa Maria Ferraz Valdo 
Membro

ANEXO I
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULO PÚBLICO FEDERAL À FUNPREV

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DE VENDA DE TPF
NOME DA INSTITUIÇÃO

ESPÉCIE DO TÍTULO (NTN-B)
QUANTIDADE

TAXA DO TÍTULO (até a quarta casa decimal)
VALOR TOTAL

TAXA INDICATIVA (TAXA MÍNIMA DE COMPRA)
VENCIMENTO

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO
DATA VALIDADE DA PROPOSTA

HORÁRIO MÁXIMO DE RESPOSTA 14H:30M

Data ______ de _________ de _2022.
Nome:
Cargo:

_______________________________________
Assinatura



68 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 06 DE OUTUBRO DE 2.022

ANEXO II
ATESTADO DE COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS 

Atestamos a compatibilidade da aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme descrito abaixo, com as 
obrigações presentes e futuras da Funprev, observados os fluxos atuariais previstos na avaliação atuarial 
do ano 20___, com data base em 31/12/20__, nas páginas _____e, os fluxos de caixa e saldo acumulado 
previsto no estudo de ALM ou similar elaborado pela empresa de consultoria ______________________
_________________, datado de __/__/____, nas páginas ______. As cópias dos documentos supracitados 
constam juntados às fls. _______ do processo administrativo _______/_____ que trata da presente aquisição 
de títulos públicos federais.
Título Adquirido: ______________.
Valor: R$ ______________,__.
O valor aplicado neste título representa _______% da Carteira de Investimentos da Funprev em __/__/____.

Bauru, __ de ________________ de _____________.
_______________________________________

Assinatura

RESOLUÇÃO N.º 108, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO ANUAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS.
O Conselho Curador da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru – FUNPREV, CNPJ: 46.139.960/0001-38, no uso de suas atribuições legais, resolve disciplinar 
o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
conforme segue.
RESOLVE:
Art. 1º Definir as regras de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos 
necessárias para operar com a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru – FUNPREV.
Art. 2º Os procedimentos, documentos, arquivos e demais informações que deverão fazer parte do Processo 
de Credenciamento estão descritos no Anexo I e que é parte integrante desta Resolução.
Art. 3º Fica revogada a Resolução do Conselho Curador nº 98/2021.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 26 de setembro de 2022.
David José Françoso

Presidente do Conselho Curador em exercício
Zenir Alvarenga Alves

Secretária do Conselho Curador
Gabriela Lucarelli Rocha

Membro do Conselho Curador
Neusa Maria Ferraz Valdo

Membro do Conselho Curador
José Aparecido dos Santos

Membro do Conselho Curador

ANEXO I
CAPÍTULO I

DO OBJETIVO
Art. 1º O objetivo do presente regulamento é definir regras para o credenciamento das Instituições 
Financeiras e dos Fundos de Investimentos devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil - 
BACEN e/ou Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para receberem recursos financeiros da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV .
§ 1º Para Fundos de Investimentos, devem ser credenciados o Administrador, o Gestor e o Distribuidor.
§ 2º  Para os Custodiantes de Títulos Públicos Federais, as Instituições Financeiras deverão ser credenciadas 
conforme; Item III do Art. 4º, do Capítulo III. 
§ 3º Este regulamento, complementa os critérios exigidos na Política de Investimentos da Funprev.
§4º O objetivo de se credenciar as instituições financeiras e seus produtos visam o conhecimento amplo e 
aprofundado das instituições financeiras e seus produtos por parte dos setores envolvidos no processo de 
investimentos, bem como, demais informações e notícias correlacionadas aos gestores e administradores 
através de critérios próprios de avaliações e demais informações cadastrais, definindo regras para o 
credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos devidamente autorizados 
pelo Banco Central do Brasil – BACEN e/ou Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para receberem 
recursos financeiros da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV.
Art. 2º Das visitas técnicas:
I - Serão facultativas as visitas in loco de representantes da FUNPREV nas Instituições Financeiras 
(Gestoras/Administradoras) que já estiverem credenciadas junto à Fundação na data da publicação desta 
resolução ou das que vierem a se credenciar sem que haja aporte de recurso financeiro;
II - Serão obrigatórias as visitas prévias in loco de representantes da FUNPREV nas Instituições Financeiras 
(Gestoras/Administradoras e Custodiante) na hipótese de alocação de recursos financeiros pela primeira 
vez.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º  Para fins deste Regulamento considera-se credenciada a Instituição Financeira ou o Fundo de 
Investimento que tiver seu processo de credenciamento devidamente homologado pelo Presidente da 
Funprev com posterior aprovação do Conselho Curador. 
§ 1º O Núcleo de Gerenciamento de Investimentos deverá identificar Instituições Financeiras que atendam 
as exigências da Política de Investimentos da Funprev e que possuam Fundos de Investimentos ou produtos 
financeiros aderentes a legislação vigente e com capacidade para potencializar o resultado das aplicações 
financeiras da Funprev.
§ 2º Para as Instituições Financeiras, o Núcleo de Gerenciamento de Investimentos após verificar o 
enquadramento da Instituição nos critérios estabelecidos na Política de investimentos deverá, providenciar 
a abertura de Processo Administrativo para credenciamento da Instituição, promover a juntada de todos 
os documentos exigidos neste Regulamento “de forma eletrônica/digital” além de outros que entender 
necessários, atestar veracidade e validade da documentação apresentada, emitir parecer técnico e 
encaminhar à Presidência da Funprev para homologação e posterior aprovação do Conselho Curador.

CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO

Art. 4º Para a Instituição Financeira se submeter ao processo de credenciamento deverá:
I - Para ADMINISTRADOR serão exigidos os seguintes documentos:
a) Termo de Credenciamento de Administrador, de acordo com o modelo da Secretaria de Previdência 
conforme Anexo I;
b) Preenchimento das Declarações e Documentos de acordo com os modelos I, II, V, VI, VII e VIII 
(Semestralmente o Modelo V e em atendimento ao Pró Gestão);
c) Ato do registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários 
ou órgão competente;
d) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita 
Federal do Brasil;
e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
f) Certidões Negativas das Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Dívida Ativa da União (Semestralmente 
e em atendimento ao Pró Gestão);
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
h) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);
i) Declaração de conhecimento da Política de Investimentos atualmente vigente na Funprev (Modelo IV); 
j) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita 
Federal do Brasil;
k) Contrato Social ou Estatuto Social;
II - Para GESTOR serão exigidos os seguintes documentos:
a) Termo de Credenciamento de Gestor, de acordo modelo da Secretaria de Previdência (Modelo I);
b) Preenchimento das Declarações e Documentos de acordo com os modelos I a X (Semestralmente e em 
atendimento ao Pró Gestão);
c) Ato do registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários 
ou órgão competente;
d) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita 
Federal do Brasil;
e) Contrato Social ou Estatuto Social;
f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
g) Certificadões Negativas das Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Dívida Ativa da União 
(Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
i) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);
j) Declaração de conhecimento da Política de Investimentos atualmente vigente na Funprev (Modelo IV);
k) Relação nominal de clientes Institucionais privados ou RPPS com os quais se relaciona, através de 
declaração em papel timbrado da Instituição;
l) Contrato de distribuição firmado com o Administrador do respectivo Fundo que está sendo distribuído;
m) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento”, preenchido e assinado 
pelos responsáveis pela Instituição Financeira, com o seguinte:
Informações sobre a Empresa e seus anexos abaixo: 
a. Resumo Profissional do quadro societário; 
b. Organograma da Empresa; 
c. Código de Ética e Conduta. 
Resumos Profissionais abaixo: 
a. Qualificação do Corpo Técnico; 
b. Histórico e Experiência de Atuação. 
III - Para o DISTRIBUIDOR e CUSTODIANTE, serão exigidos os seguintes documentos: 
a) Carta em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Distribuidor/Custodiante conforme modelo I do Anexo I;
b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários 
ou órgão competente;
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita 
Federal do Brasil;
d) Contrato Social ou Estatuto Social;
e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
f) Certidões Negativas das Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Dívida Ativa da União (Semestralmente 
e em atendimento ao Pró Gestão);
g) Preenchimento das Declarações e Documentos de acordo com os modelos I a X do Anexo I 
(Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
i) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata)(Semestralmente e em atendimento ao 
Pró Gestão);
j) Contrato de distribuição firmado com o Administrador do respectivo fundo que está distribuindo;
k)http: / /sa .previdencia.gov.br/s i te/2019/01/4-Termo-de-Analise-de-Cadastramento-do-
Distribuidor-21_01_2019.docx
Art. 5º Para os Fundos de Investimentos se submeterem ao processo de credenciamento deverá:
a) Apresentar a seção referente às informações do “Questionário Padrão AMBIMA Due Diligence para 
Fundos de Investimento” preenchido e assinado pelos responsáveis pela Instituição Financeira; 
b) Enviar os documentos abaixo relacionados referentes a cada Fundo de Investimento que serão submetidos 
ao processo de credenciamento;
1. Preenchimento da Declaração do respectivo produto, de acordo com o modelo X do Anexo I 
(Semestralmente e em atendimento ao Pró Gestão);
2. Último Regulamento do Fundo;
3. Informações Complementares;
4. Última Lâmina do Fundo;
5. Último extrato das informações sobre o Fundo e,
6. Relatórios de Gestão

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E PUNIÇÕES

Art. 6º O credenciamento terá a validade de 24 meses (Portaria 1.467/2022 em seu Art. nº106), contados 
a partir da data de emissão do Atestado de Credenciamento expedido pela Funprev, sendo necessário após 
este período, um novo credenciamento.
Artigo 7º O Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos não implicará para a 
FUNPREV, em qualquer hipótese, na obrigação de alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras 
por ela administradas, geridas custodiadas ou distribuídas.
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Art. 8º A FUNPREV poderá solicitar a seu critério, e a qualquer momento, esclarecimentos e informações 
complementares das Instituições Financeiras ou Fundos de Investimentos;
Art. 9º A FUNPREV publicará a relação de todas as Instituições Financeiras credenciadas em seu site.
Art. 10 As regras constantes deste Regulamento poderão ser modificadas a qualquer momento por alterações 
do mercado financeiro e de capitais ou a interesse da FUNPREV;
Art. 11 As Instituições Financeiras credenciadas deverão iniciar um novo processo de credenciamento, 
preferencialmente 90 dias antes do término do credenciamento atual. 
Art. 12 A Instituição Financeira que não tiver seu credenciamento homologado até a data limite a ser 
comunicada pela FUNPREV com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, não poderá agendar visitas 
técnicas e nem receber novos aportes até que o processo de credenciamento seja homologado.
Art. 13 A Instituição Financeira que não tiver seu credenciamento homologado até a data limite a ser 
comunicada pela FUNPREV com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, será notificada para 
regularização no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Não havendo regularização, todos os recursos poderão 
ser resgatados e alocados em outras Instituições credenciadas, conforme estratégia a ser definida pela 
Fundação.
MODELO I
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 20  
Solicitamos junto a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP – 
FUNPREV, o credenciamento da instituição financeira ********************, inscrita no CNPJ sob o nº 
****************** com sede na rua/av., nº, sala, cidade - UF, na(as) categoria(s) selecionadas abaixo:
- GESTORA
- ADMINISTRADORA
- GESTORA E ADMINISTRADORA
- DISTRIBUIDORA OU CUSTODIANTE
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO II
CADASTRO DE ATENDIMENTO

Vimos pelo presente informar os contatos para atendimento desta instituição financeira junto à Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP – FUNPREV:
*Nome  ,cargo  , telefone  , e-mail  
*Nome  ,cargo  , telefone  , e-mail  
*Nome  ,cargo  , telefone  , e-mail  
*Nome  ,cargo  , telefone  , e-mail  
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO III
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para os devidos 
fins, que possui compliance atuante em todas as áreas envolvidas no processo.
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO IV
DECLARAÇÃO

1. A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para 
os devidos fins, ter conhecimento da Política de Investimentos do corrente ano e do Regulamento de 
Credenciamento de Instituições Financeiras e fundos de Investimentos, ambos disponíveis no site desta 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos  de Bauru – FUNPREV, site: 
http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/nuc_invest.php
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO V
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para os devidos 
fins, não possuir até nesta data, condenação junto a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Banco 
Central do Brasil BACEN.
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO VI
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para os devidos 
fins, o nº
   do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e data da constituição e última alteração, conforme 
documentos em anexo.
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO VII
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para os devidos 
fins, o montante total em R$ sob gestão no Brasil, montante global em R$ se houver, o montante em 
R$ somente de Regime Próprio de Previdência Social, quantidade de fundos de investimentos ativos, 
quantidade de cotistas totais e qual o percentual de cotistas são (RPPS).
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ
MODELO VIII
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada na cidade de  , declara para os devidos 
fins, que possui código de ética, conforme anexo.
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO IX
DECLARAÇÃO

A (instituição financeira), inscrita no CNPJ *************, sediada a cidade de  , declara para os 
devidos fins, que possui relatórios de gestão de qualidade e rating com a nota______,da empresa de 
rating_______________ conforme documentos em anexo.
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

MODELO X
CREDENCIAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Vimos pelo presente solicitar o credenciamento dos fundos de investimentos desta instituição financeira, 
conforme relação abaixo junto a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de 
Bauru/SP – FUNPREV:
*Nome do Fundo de Investimento,
*CNPJ,
*Data de Constituição,
*Nome do Gestor, Administrador e Custodiante
*Enquadramento à Resolução CMN,
*Patrimônio Líquido do Fundo,
*Benchmark do Fundo,
*Mês de Credenciamento,
*Rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses,
*Rentabilidade do Benchmark nos últimos 12 meses,
*Rentabilidade do Fundo nos últimos 24 meses,
*Rentabilidade do Benchmark nos últimos 24 meses,
*VaR do Fundo nos últimos 12 meses,
*VaR do Benchmark nos últimos 12 meses,
*Risco do Fundo nos últimos 12 meses,
*Risco do Benchmark nos últimos 12 meses,
*Risco do Fundo nos últimos 24 meses,
*Risco do Benchmark nos últimos 24 meses
*Em caso de FIC cadastrar o Fundo Mãe
  ,  de  de 20  

____________________________________________
nome da instituição financeira

CNPJ

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

CONVOCAÇÃO PARA APOSENTADORIA

PROCESSOS DEFERIDOS.
Solicitamos que os servidores abaixo relacionados, entrem em contato com a Seção de Aposentadoria e 
Pensões da FUNPREV, através do telefone 3009-5508 ou 3009-5509, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
desta publicação para fazer o agendamento da concessão de aposentadoria, caso não entrem em contato 
dentro do prazo, será considerado como desistência tácita da concessão do benefício e o processo será 
arquivado conforme Instrução Normativa da Funprev nº 03/2016 e 07/2017 publicada no D.O.M.B. de 
15/07/2017.

Processo Interessado Matrícula

1806/2022 Vilson Ferreira de Souza Nº 22.569/PMB

2232/2022 Patricia Guerra Miranda Nº 23.214/PMB

1822/2022 Rosemeire Aparecida Maldonado Marchesan Nº 21.752/PMB

2137/2022 Marcia Nabeiro Nº 25.921/PMB

PROCESSOS INDEFERIDOS.

Processo Interessado Assunto

1509/2020 Daniel Bento Aposentadoria
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PODER LEGISLATIVO
Guilherme Berriel Cardoso

Presidente em exercício

Atos da Mesa Diretora
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2076, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

Dá denominação de Rua ANTONIO SANCHES a 
uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua ANTONIO SANCHES a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Rua 02, que tem início na Rua 10 e término na Rua 09, no 
loteamento denominado Residencial Terre Di Toscana, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 03 de outubro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente em exercício

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
UBIRATAN CASSIO SANCHES

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2077, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

Dá denominação de Praça JOANA FRANCO DOS 
SANTOS a uma praça pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça JOANA FRANCO DOS SANTOS a praça sem denominação 
oficial, conhecida como Área Verde II, situada na Rua 09, no loteamento denominado 
Residencial Terre Di Toscana, cadastrada no setor 2, quadra 1146, lote 003, nesta 
cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 03 de outubro de 2022.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
UBIRATAN CASSIO SANCHES

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROJETOS DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL QUE DERAM 

ENTRADA NA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022

Proc. nº  Assunto

201/2022 Projeto de Lei nº 107/22, que autoriza a suplementação de recursos, através de 
transferência, no Orçamento do exercício de 2022.

202/2022 Projeto de Lei nº 109/22, que estima receita e fixa a despesa do Município para o 
exercício de 2023. (LOA 2023)

203/2022 Projeto de Lei nº 111/22, que altera a redação do §1º do art. 1º e caput do art. 4º da 
Lei Municipal nº 6.324 de 04 de março de 2013, que disciplina o serviço remunerado 
de transporte de pequenas cargas, mediante a utilização de veículos motocicletas 
e motonetas ou triciclos, denominado MOTOFRETE, no município de Bauru/SP, 
autoriza a delegação à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB e dá outras providências.

204/2022 Projeto de Lei nº 110/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Aditivo 
ao Termo de Colaboração, repasse de Recursos Públicos Municipais para entidade 
esportiva do setor privado.

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 
NA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a duplicação das quadras 10 a 13 da Avenida Rosa Malandrino 
Mondelli, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada das árvores do canteiro central localizado na confluência 
entre as Ruas da Conceição e Paulo Rodrigues Prado, Jardim Chapadão.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a duplicação do trecho da Avenida Nuno de Assis paralela à Rua 
Heitor Maia, Vila Santa Luzia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação na Praça Renira Maria Freitas localizada 
na confluência entre as Ruas Getúlio Alves de Mira, Brangácio Belluci e Francisco Sesquini, Conjunto 
Habitacional Isaura Pitta Garms.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Jardim Brasil.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para a limpeza dos terrenos pertencentes à COHAB 
localizados na Rua José Sbeghen, Vila Tecnológica Engenheiro José Queda.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculos de solo, onde melhor convier, em 
toda extensão da Rua Joaquim Marques de Figueiredo, Distrito Industrial Domingos Biancardi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da Rua 
Irmã Arminda, Jardim Brasil/Vila Galvão.
Requer à Mesa Voto de Aplauso ao Senhor Jorge Anysio Haddad, por assumir como Grão-Mestre da maior 
potência maçônica do hemisfério Sul, a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da Rua 
Piragibe de Carvalho, Jardim Coral.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na rotatória do encontro da Rua 
Antônio Giovani Biondo com a Avenida Caio Márcio Ranieri Colombo, bem como na Avenida Philomena 
Ranieri e nas ruas adjacentes, Quinta Ranieri.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a inclusão das Ruas Tomegiro Sugano, Vila Nova Paulista e Piragibe 
de Carvalho, Jardim Coral no planejamento de pavimentação e drenagem da Secretaria Municipal de Obras 
para 2023 ou 2024.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre a dívida da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o Lar Escola Rafael Maurício.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações a respeito da Comissão Interna de 
Política de Administração e Remuneração da Educação - CIPARE, prevista na Lei Municipal nº 5999, de 
30 de novembro de 2010.

EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a reposição do quadro de energia do Bosque “Gilberto Duarte 
Carrijo” (Bosque do Geisel) localizado na quadra 02 da Rua José Pires de Camargo, Núcleo Residencial 
Presidente Geisel.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização para a limpeza do terreno de número 05-46 da Alameda 
Babilônia, Parque Santa Edwiges.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Braz 
Fernandes, Parque Real.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres na quadra 14 da Rua 
São Sebastião, defronte ao Residencial Manacás, Jardim da Grama.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e faixa de pedestres na 
quadra 54 da Avenida Nações Unidas, defronte aos pontos de ônibus ou portaria do Hospital Estadual, 
Núcleo Residencial Presidente Geisel.

EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de boca de lobo defronte ao imóvel 02-17 da Rua 
Nanci Rocha da Cunha, Parque Val de Palmas.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de radar fixo, onde melhor convier, em toda 
extensão das Ruas Joaquim Marques de Figueiredo e Dezesseis, Distrito Industrial Domingos Biancardi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo de viabilidade para a implantação de mão única de 
direção na quadra 34 da Rua Tamandaré, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na confluência entre a 
Avenida Rosa Malandrino Mondelli e a Rua Luiz Tadeu Franceloso Berro, Jardim Mendonça.
Moção de Aplauso ao futebolista brasileiro e treinador, Reinaldo Felisbino, o “Lela”, por todas as conquistas 
no esporte ao longo da sua brilhante carreira, enaltecendo, assim, o nome da cidade de Bauru.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a desobstrução e limpeza da boca de lobo localizada no início da 
quadra 09 da Rua São Gonçalo, Vila Altinópolis.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 09 a 11 da Rua São Gonçalo, 
Vila Altinópolis.
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Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza da pista de motocross localizada no Parque Jurandyr Bueno 
Filho, na Avenida Nações Unidas Norte.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo de tráfego para a implantação de obstáculo de solo, 
onde melhor convier, na Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Moção de Aplauso à Steve Maicon Corrêa pela brilhante trajetória como corredor de rua profissional.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 07 da Rua Machado 
de Assis, Vila Nova Santa Clara.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 07 da Rua Gérson 
França, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de playground com a “casinha do tarzan” na praça 
localizada na quadra 08 da Rua Pedro de Castro Pereira, Pousada da Esperança II.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres existentes em todos os 
cruzamentos da Rua Treze de Maio a partir da Avenida Duque de Caxias até a Avenida Comendador José 
da Silva Martha, Centro/Vila Noemy.

LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações a respeito dos reparos no telhado da 
EMEII Lilian Aparecida Passoni Haddad, localizada na quadra 03 da Rua Dezenove, Parque Val de Palmas.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Alameda 
Urano, esquina da EMEF Maria Chaparro, Parque Santa Edwiges.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta na esquina da quadra 29 da Rua Bernardino 
de Campos, entre a via e a calçada, Vila Alto Paraíso.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de canaleta na esquina da quadra 10 da Rua Altair Leite 
de Campos, entre a via e a calçada, Jardim Dona Lili.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 06 da Rua Matilde Fraga 
Moreira de Almeida, Parque São João.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo de trânsito para a implantação de redutor de velocidade 
ou obstáculo de solo no cruzamento entre as Ruas Antônio Gobette e Irmã Arminda, Vila Engler.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o desassoreamento do Rio Batalha iniciando na ponte da Rodovia 
Bauru-Ipaussu Km 243 até a Estação de Tratamento de Água (ETA).
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção em toda a rede elétrica dos Ginásios de Esportes Darcy 
César Improta e Izaat Muhamed Saadhe (Azulão), localizados, respectivamente, na quadra 02 da Avenida 
Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, Núcleo Residencial Presidente Geisel e na quadra 08 da Rua 
Dona Marieta França, Jardim Vânia Maria.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão das Alamedas 
dos Ciclames e dos Gerânios, Madureira; das Primaveras e das Camélias, Parque Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua Tatuí 
e implantação de placas de sinalização e obstáculo de solo especificamente na quadra 03, Jardim Eldorado.
Moção de Aplauso pelos 70 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e 20 anos de Santuário Nossa 
Senhora Aparecida em Bauru.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 02 das Ruas Thomazia Inês da 
Conceição, 01 a 07 da Triagem, 01 da Walter Beraldo, Vila Nova Santa Luzia; 01 e 02 da Dom Zaquie, Vila 
Conceição e 01 a 19 da Avenida Castelo Branco, Vila Independência/Vila Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 das Ruas Rosângela Kirnew 
Breve Dias, Núcleo Residencial Beija-Flor; 01 da Dorotheu Moreno Munhoz, Modesto Sanchi Moreno, 
Paulo de Castro Marques e 01 e 02 da Walter Spotti, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre a Avenida 
Doutor Mario Oliveira Mattosinhos e a Rua Severino Lins, Vila Aviação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo com botoeira no cruzamento da Rua 
José Antônio Braga com as quadras 23 e 24 da Avenida Getúlio Vargas, Vila Aviação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo nos cruzamentos das Ruas 
Cunha Bueno, Douglas Antônio Veraldo, Antônio Fonseca Minhoto, Mário dos Reis Pereira e Doutor Jairo 
Gamboji de Barros com suas ruas adjacentes, Parque Colina Verde.

SERGIO BRUM
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em todo entorno da Praça 
Antônio Anacleto Chaves, localizada na confluência entre as Avenidas Duque de Caxias, Orlando Ranieri, 
Pedro Bertolini e as Ruas Sady Amorim, Luiz Bassoto, Joaquim Lopes Abelha e Manoel Domingos de 
Oliveira, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da Rua 
Sady Amorim, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da quadra 
30 da Avenida Duque de Caxias, Parque Paulistano.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento entre a Rua 
Galvão de Castro e Avenida Duque de Caxias, Vila Coralina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo em toda extensão da quadra 
01 da Avenida Orlando Ranieri, Jardim Marambá.

THAIS BOONEN VIOTTO FERREIRA
Requer o endereçamento de ofício à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru solicitando-lhe a 
disponibilização de um quadro do aquapolista profissional e treinador Irineu Viotto Filho, o “Tuim”, no hall 
de personalidades desta Casa, por uma vida inteira dedicada a formação humana por meio do esporte, da 
Educação Física e da Psicologia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informar, detalhadamente, a quantidade de 
atendimentos feitos pelos médicos veterinários em atendimento no consultório de rua, a relação de quem 
são esses médicos e o relatório da quantidade de casos de esporotricose atendidos.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, fornecer toda a documentação recebida pela 
Prefeitura Municipal do Condomínio Lago Sul que a se apropriar de Rio Público para seu uso exclusivo, 
inclusive com a instalação de ofendículas impedindo o seu livre acesso por parte dos munícipes.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, fornecer o estudo feito sobre a passagem de 
fauna, inventário de fauna e informar quais medidas estão sendo tomadas para os animais silvestres no 
município de Bauru.
Moção de Aplauso à Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB de Bauru pelos trabalhos realizados 
na defesa dos animais e pela inclusão da Advocacia Minimalista no município.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Conjunto 
Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de ponte de concreto para travessia de veículos e 
pedestres da Avenida Nuno de Assis para o Viaduto Nicola Avallone Júnior, bem como interligando a 
Rua Miguel Buso ou outro ponto próximo a fim de dar acesso aos veículos vindos do Jardim Bela Vista, 
possibilitando a implantação do sentido duplo de mãos, ou seja, centro-bairro e bairro-centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a construção de calçada em toda extensão da Rua Dezesseis, Conjunto 
Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo, onde melhor convier, na 
Rua Dezesseis, Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das sinalizações de solo, guias e faixas de pedestres 
em toda extensão das Ruas Doutora Maria Aparecida Braga Pereira Golsman, Dezesseis, Ângelo Mielle, 
João Scarco e Miguel Ângelo Peregini, Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio Rasi.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a pintura da quadra esportiva, a instalação de tabela e cesta de 
basquetebol e a substituição das redes nas traves de gol na praça esportiva localizada na quadra 04 da Rua 
Francisco Deogracias Reche, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal reparos na academia ao ar livre da praça esportiva localizada na 
quadra 04 da Rua Francisco Deogracias Reche, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de playground na praça esportiva localizada na quadra 
04 da Rua Francisco Deogracias Reche, Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de passagem de nível (escada com corrimão) entre 
a quadra 04 da Rua Francisco Deogracias Reche e a quadra 17 da Rua Arnaldo Rodrigues de Menezes, 
Parque Jaraguá.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Floresta, Parque 
Vista Alegre.

Editais e Avisos
EDITAL Nº 02/22 – CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nos termos da Resolução nº 566, de 20 de novembro de 2019, a Câmara Municipal de Bauru torna pública, 
a quem possa interessar, que a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Município de Bauru, se não houver oposição, eliminará os documentos constantes da 
Listagem de Eliminação de Documentos. 
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos 
ou cópias de peças de processos ou expedientes, mediante petição, desde que tenha a respectiva qualificação 
e demonstração de legitimidade do pedido, dirigido à Presidência da Câmara Municipal. 
Bauru, 06 de outubro de 2022.
Giovana Franzolin Lopes
Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos da Câmara Municipal de Bauru
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