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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Giasone Albuquerque Candia
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.128, DE 10 DE OUTUBRO DE 2.011

P. 10.001/11 Autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis para os Municípios bases da 
Regional SAMU - Bauru, SP.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar os seguintes bens móveis para 

os Municípios que fazem parte da Regional SAMU - Bauru, SP:
a) AGUDOS - SP
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos);

-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 
avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);

-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 
Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.303 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.286.
b) PEDERNEIRAS - SP
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos);

-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 
avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);

-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 
Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.301 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.291.
c) DUARTINA - SP
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 

centavos);
-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 

avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);
-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 

Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.302 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.290.
d) LENÇÓIS PAULISTA - SP
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos);

-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 
avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);

-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 
Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.303 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.289.
e) PIRAJUÍ
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos);

-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 
avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);

-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 
Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.304 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.287.
f) IACANGA - SP
-  01 (um) desfibrilador Zool Externo Auto Zool - Modelo Aed Plus com gravador 

de voz, avaliado em R$ 4.621,64 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e 
sessenta e quatro centavos);

-  01 (um) eletrodo Pepipadz Pediátrico II, multifunção para DEA Plus - Ref. 
8900-0810-01, avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos);

-  01 (um) eletrodo multifunção adulto com sensor RPC 66 - CPR Stat-Padz, 
avaliado em R$ 236,18 (duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos);

-  01 (um) monitor de paciente Mindray (oxímetro) tipo de pulso - modelo Rx Cal - 
Acompanha sensor Neonatal, Bateria Lítio. Base Recarga, Cabo de Força, Capa 
Protetora, avaliado em R$ 1.295,56 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos). 

O conjunto de desfibrilador e seus acessórios encontra-se patrimoniado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob n° 88.305 e o monitor e seus acessórios sob n° 88.288.

Art. 2º Os bens públicos descritos nas alíneas “a” a “f” do artigo 1° serão utilizados 
exclusivamente nas viaturas do SAMU dos Municípios que compõem a base da 
Regional Bauru, SP.

Art. 3° Fica a DONATÁRIA autorizada a tomar posse dos bens a partir da publicação desta 
lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.
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Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 10 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 11.650, DE 08 DE SETEMBRO DE 2.011

Suplementa recursos no orçamento vigente.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.026, de 28 de dezembro de 2.010 fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 4.104.559,56 
(quatro milhões, cento e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 
e seis centavos) conforme abaixo:

Ficha Função Programática  Categoria  Valor    Unidade Orçamentária

24 04.122.0002.2109  3.3.90.39  30.000,00    Gabinete do Prefeito

38 04.122.0003.2004  3.3.90.30  20.000,00    Secretaria da Administração 

43 04.122.0003.2005  3.3.90.18  15.138,76    Secretaria da Administração

47 04.122.0003.2005  3.3.90.47  111.414,83    Secretaria da Administração

52 04.122.0003.2110  3.3.90.39  22.000,00    Secretaria da Administração

57 12.365.0004.2008  3.3.90.18  60.222,32    Secretaria da Educação

63 12.365.0004.2008  4.4.90.52  12.800,00    Secretaria da Educação

72 12.365.0004.2110  3.3.90.39  16.000,00    Secretaria da Educação

89 12.361.0004.2008  4.4.90.52  1.040,00    Secretaria da Educação

100 12.361.0004.2110  3.3.90.39  5.000,00    Secretaria da Educação

133 04.122.0008.2020  3.1.90.11  457.196,27    Sec. de Economia e Finanças

138 04.122.0008.2020  4.4.90.52  500,00    Sec. de Economia e Finanças

173 10.301.0010.2030  4.4.90.52  1.390.723,89  Secretaria de Saúde

202 15.122.0013.2037  3.3.90.30  10.000,00    Secretaria de Obras

209 15.122.0013.2109  3.3.90.30  16.000,00    Secretaria de Obras

210 15.122.0013.2109  3.3.90.39  16.000,00    Secretaria de Obras

239 15.451.0015.1010  4.4.90.51  1.237.631,00  Secretaria de Obras

250 15.451.0019.2051  3.3.90.30  5.000,00    Secretaria de Planejamento

254 15.451.0019.2051  4.4.90.52  120.000,00  Secretaria de Planejamento 

256 08.122.0020.2052  3.1.90.11  451.838,70    Secretaria do Bem-Estar Social

330 27.122.0027.2063  3.3.90.30  72.500,00    Secretaria de Esportes e Lazer

380 13.391.0028.2111  4.4.90.52  8.100,00    Secretaria de Cultura

419 20.122.0032.2080  4.4.90.52  3.000,00     Sec. de Agricultura e Abastecimento

492 28.846.1000.0010  3.3.90.93  22.453,79    Encargos gerais

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta das 
seguintes alterações orçamentárias:
I – Anulações orçamentárias:

     Ficha   Função Programática     Categoria        Valor                  Unidade Orçamentária            
     40         04.122.0003.2004             3.3.90.39         20.000,00            Secretaria da Administração
     45         04.122.0003.2005             3.3.90.36         15.138,76            Secretaria da Administração
     46         04.122.0003.2005             3.3.90.39       111.414,83            Secretaria da Administração
     58         12.365.0004.2008             3.3.90.30         60.222,32            Secretaria da Educação
     204       15.122.0013.2037             3.3.90.39         10.000,00            Secretaria de Obras
     251       15.451.0019.2051             3.3.90.39           5.000,00            Secretaria de Planejamento
     253       15.451.0019.2051             4.4.90.51       120.000,00            Secretaria de Planejamento

lI –  Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 2.192.212,65 (dois 
milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e doze reais e sessenta e cinco 
centavos);

lII –  Excesso de arrecadação apurada até o período no valor de R$ 1.570.571,00 

(um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos e setenta e um reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 08 de setembro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO N° 11.679, DE 11 DE OUTUBRO DE 2.011
P.18.849/09 Substitui membro da Comissão de Segurança, representante da Prefeitura Municipal 
de Bauru, nomeado através do Decreto n° 11.121, de 21 de dezembro de 2.009.

O PREFEITO 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. 1°  Fica designada para substituir o Eng° Albino José Carvalho Pereira, nomeado como 

membro representante da Prefeitura Municipal de Bauru, na Comissão de Segurança, 
através do Decreto n° 11.121, de 21 de dezembro de 2.009 a Engª Cintia Loturco 
Pinheiro Leão.

Art. 2°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 11 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RODRIGO RIAD SAID
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO N° 11.683, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.011
P. 38.318/09 ap. 13.479/84 (capa)  Nomeia os membros titulares e suplentes para compor o 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Bauru – no biênio 
2.011/2.012.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável de Bauru, no biênio 2.011/2.012, criado pela Lei 
Municipal nº 4.522, de 06 de abril de 2.000 os seguintes órgãos:
I –  DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS:

A) – SEMMA - Secretaria Municipal Do Meio Ambiente
-Titular: Valcirlei Gonçalves da Silva – RG. 13.344.780-7
-Suplente: Alessandra C. Pinezi – RG. 30.326.333-7
B) – Secretaria Municipal de Planejamento
-Titular: Paulo Roberto Gervasio Garbelotti – RG. 14.323.696
-Suplente: Rodrigo Riad Said – RG. 25.523.606-2
C) – Secretaria Municipal de Obras
-Titular: Delmar Baptista dos Santos – RG. 4.678.902-9
-Suplente: Waldomiro Fantini Junior – RG. 7.625.953-5
D) – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
-Titular: Luiz Roberto Viccario – RG. 6.947.563
-Suplente: Jorge Luiz Abranches – RG. 40.816.742-7
E) – Secretaria Municipal de Saúde
-Titular: Mario Ramos de Paula e Silva – RG.10.556.265
-Suplente: Luiz Ricardo Cortez – RG. 15.248.726
F) – DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru
-Titular: Giselda Passos Giafferis – RG. 13.908.126-4
-Suplente: Carmen Luiza Baffi – RG. 8.023.274-7
G) – CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
-Titular: Flavia de Vasconcellos Figueiredo – RG. 37.589.761-6
-Suplente: Alcides Tadeu Braga – RG. 4.835.627
H) – IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais

DECRETOS MUNICIPAIS
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-Titular: Lélia Lourenço Pinto – RG. 9.434.723
-Suplente: Thiago Eduardo Bianconi – RG. 33.701.449-8
I) – Instituto Florestal
-Titular: Márcio Port Carvalho – RG. 27.444.950-X
-Suplente: Maria Tereza Z. Toniato – RG. 21.889.114
J) – Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo
-Titular: Yoshino Nakasato – RG. 6.102.003.-5
-Suplente: Rubens Sérgio Vieira Domingues – RG. 5.475.993-6
K) – CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais
-Titular: Marcel Bonini – RG. 24.910.480-5
-Suplente: Gustavo A.M. Asciutti – RG. 35.270.392-1
L) – Polícia Militar Ambiental (2º Batalhão da Polícia Florestal e 
Mananciais de Bauru)
-Titular: Leandro Peres Marcomini – RG. 32.590.262-8
-Suplente: Robson Ferrari Dias – RG. 26.673.774-2

II - DA SOCIEDADE CIVIL:
M) – EMDURB- Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru
-Titular: Fernanda Cristina Franco Severo – RG. 42.033.056-2
-Suplente: Nivaldo Aparecido Rio Peres – RG. 21.686.507-4
N) – Ordem dos Advogados do Brasil – 21ª Subsecção de Bauru
-Titular: Mayra Fernandes da Silva – OAB/SP 218.319 – RG. 23.494.282-
4
-Suplente: Dorival Aparecido Mansano – OAB/SP 149.973 – RG. 
14.668.617
O) – UNESP – Universidade Estadual Paulista
-Titular: Jandira Líria B. Talamoni – RG. 5.187.699-1
-Suplente: Anne Lígia D. Bosqueiro – RG. 16.558.586-9
P) – USC – Universidade do Sagrado Coração
-Titular: Dorival José Coral – RG. 18.129.874
-Suplente: José Antônio Rodrigues – RG. 13.913.319
Q) – Instituto dos Arquitetos do Brasil Núcleo de Bauru
-Titular: Giseli Simão Aidar – RG. 11.854.280-1
-Suplente: Ricardo Macegoza – RG. 17.187.863
R) – Fórum Pró-Batalha
-Titular: Eliel Oioli Pacheco Júnior – RG. 33.703.271-3 SSP/SP
-Suplente: Etelvino Zacarias Martins – RG. 18.037.165
S) – Instituto Ambiental Vidágua
-Titular: Maria Helena Beltrame – RG. 5.178.905-X
-Suplente: Katarini Miguel – RG. 33.328.321-1
T) – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
-Titular: José Brazoloto – RG. 13.913.309-4
-Suplente: Eduardo Luiz de Oliveira – RG. 6.263.267
U) – ASSENAG – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Bauru
-Titular: Alfredo Neme Neto – RG. 9.656.491
-Suplente: Emerson Crivelli – RG. 5.752.952
V) – Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Bauru
-Titular: Lourenço Magnoni Junior – RG. 16.745.332
-Suplente: Wellington dos Santos Figueiredo – RG. 26.565.012-4
W) – CIESP BAURU – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
-Titular: Kláudio Cóffani Nunes – RG. 19.808.261-7
-Suplente: Carlos Felipe Camiloti Fabrin – RG. 26.321.015-7
X) – IBDA – Instituto Brasileiro de Direito Ambiental
-Titular: José Pili Cardoso Filho – RG. 13.498.771
-Suplente: Fabrício Spadotti – RG. 8.117.979-0

Art. 2°   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO    DE    LEI    Nº   107/11
P. 48.736/07 Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de compensação de débitos e 
créditos recíprocos com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e parcelamento de valores 
remanescentes.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de compensação de 

créditos e débitos e parcelamento do saldo remanescente com o Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru – DAE, no valor de R$ 20.365.868,62 (vinte milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois 
centavos).

§ 1º O valor definido no caput é resultado da compensação de créditos líquidos e certos 
pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, que perfazem o 
montante de R$ 37.921.894,33 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte um mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), com créditos líquidos e 
certos do Município, cujo montante é igual a R$ 17.556.025,71 (dezessete milhões, 
quinhentos e cinquenta e seis mil, vinte e cinco reais e setenta e um centavos), assim 
discriminados: 
I - São créditos líquidos e certos do Departamento de Água e Esgoto de 

Bauru – DAE:
a) Processo judicial nº 008/2000 - CDA nº 549, no valor de R$ 

18.333.633,77 (dezoito milhões, trezentos e trinta e três mil, 
seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos);

b) Processo judicial nº 16932/2004 - CDA nº 5194, no valor de R$ 
3.562.252,09 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos);

c) CDA nº 6185, no valor de R$ 203.256,31 (duzentos e três mil, 
duzentos e cinquenta e seis reais e  trinta e um centavos);

d) Consumo de água e esgoto, referente aos exercícios de 2.003 a 
2.010, é de R$ 11.661.823,16 (onze milhões, seiscentos e sessenta e 
um mil, oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos);

e) Imóveis do Departamento de Água e Esgoto de Bauru –DAE 
utilizados pela Prefeitura Municipal de Bauru, é de R$ 4.160.929,00 
(quatro milhões, cento e sessenta mil, novecentos e vinte e nove 
reais).

II -  São créditos líquidos e certos do Município:
a) Fornecimento de massa asfáltica referente ao período de maio/06 

a abril/11, cujo valor é de R$ 4.403.723,72 (quatro milhões, 
quatrocentos e três mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e 
dois centavos);

b) Imóveis do Município de Bauru utilizados pelo Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru – DAE, cujo valor é de R$ 13.152.301,99 
(treze milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e um reais e 
noventa e nove centavos).

§ 2º Os valores dos créditos encontram-se atualizados até maio de 2.011, sem 
incidência de juros e multa e serão atualizados monetariamente pelo IPCA 
do IBGE.

Art. 2º O parcelamento do saldo remanescente da compensação deverá observar, no mínimo, 
os seguintes critérios:
I -  Parcelas anuais e sucessivas pelo prazo de 20 (vinte) anos, sendo a 

primeira parcela no último dia útil do mês que ocorrer a aprovação desta 
Lei e as seguintes no último dia útil de fevereiro de cada ano;

II -  Atualização monetária das parcelas pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, ou o que vier a sucedê-lo;

III -  Não incidência de qualquer verba adicional, custas processuais e verba 
honorária.

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
14, outubro, 11

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal
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que, uma vez aprovado, autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de compensação e parcelamento de 
saldo devedor com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE.
 Como é do conhecimento de todos, durante administrações anteriores o Município acumulou 
uma série de dívidas referentes ao consumo de água e esgoto com a citada autarquia municipal e que 
se encontram em aberto. Por outro lado, existem débitos da autarquia com a municipalidade que foram 
devidamente apurados e que, também, não foram liquidados.
 Dessa forma, como não existe possibilidade orçamentária de pagamento à vista dos valores, a 
única solução viável é a compensação de créditos e débitos e o parcelamento no prazo de 20 (vinte) anos, 
dos valores remanescentes. 
 As negociações administrativas determinaram que os valores deveriam ser atualizados 
monetariamente pelo IPCA do IBGE, remitindo-se os juros e multas sobre todos os débitos.
 Cabe esclarecer, que parte dos valores que se pretende parcelar estão sendo discutidos na via 
judicial, através de ações competentes e que serão devidamente extintas após a celebração do termo de 
acordo.
 Assim, no processo nº 008/2.000, cujo valor original era R$ 9.648.181,38 (nove milhões, 
seiscentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), as multas, juros e 
correção monetária elevam o montante para R$ 46.265.932,99 (quarenta e seis milhões, duzentos e sessenta 
e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove  centavos). Entretanto, para efeito do acordo, 
foram eliminados os juros e multas, perfazendo um total de R$ 18.333.633,77 (dezoito milhões, trezentos 
e trinta e três mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos). 
 Já no processo nº 16.932/2.004, com valor original de R$ 2.658.495,70 (dois milhões, seiscentos 
e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), que acrescido de multas, 
juros e correção monetária poderia atingir o montante de R$ 6.083.491,43 (seis milhões, oitenta e três 
mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), para efeito do acordo, também, foram 
retirados os juros e multas, perfazendo um total de R$ 3.562.252,09 (três milhões, quinhentos e sessenta e 
dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). 
 Cabe observar, que a composição leva em consideração, também, um termo de confissão de 
dívida anteriormente celebrado pelo Município, que reconhecia o montante de R$ 202.588,51 (duzentos 
e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que acrescido de multas, juros e 
correção monetária elevaria a dívida para R$ 328.126,40 (trezentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis 
reais e quarenta centavos). No mesmo sentido, para efeito de acordo foram retirados os juros e multas, o 
que resultou no montante de R$ 203.256,31 (duzentos e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e  trinta 
e um centavos). 
 Quanto aos demais créditos, cabe esclarecer, que são referentes às contas de consumo de água 
e esgoto do período de 2.003 a 2.010, cujo valor original era R$ 9.292.269,19 (nove milhões, duzentos e 
noventa e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), que acrescido de multas, juros e 
correção monetária corresponderia a R$ 20.006.274,56 (vinte milhões, seis mil, duzentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta e seis centavos), para efeito de acordo, com a exclusão dos juros e multas, chegou-se ao 
montante de R$ 11.661.823,16 (onze milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais 
e dezesseis centavos). 
 Além desses valores, há ocupações recíprocas de imóveis, conforme relação em anexo, o que 
gerou um crédito para a Autarquia no valor de R$ 4.160.929,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil, 
novecentos e vinte e nove reais) e de R$ 13.152.301,99 (treze milhões, cento e cinquenta e dois mil, 
trezentos e um reais e noventa e nove centavos) para o Município. 
 Finalmente, houve a apuração de créditos do Município, referentes ao fornecimento de massa 
asfáltica ao DAE durante o período de maio/06 a abril/11, o que perfaz o valor de R$ 4.403.723,72 (quatro 
milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos). 
 Portanto, o presente projeto autoriza a compensação de todos os débitos e créditos existentes 
entre o Município e o DAE, permitindo-se ao Município o parcelamento do saldo remanescente de R$ 
20.365.868,62 (vinte milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta 
e dois centavos), em prestações anuais e sucessivas, no prazo de 20 (vinte) anos, sendo a primeira parcela 
no último dia útil do mês que ocorrer a aprovação desta Lei e as seguintes no último dia útil de fevereiro 
de cada ano. As parcelas anuais serão atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA ou o que vier a sucedê-lo. 
 Finalmente, cabe observar que não haverá a incidência de qualquer verba adicional, custas 
processuais e verba honorária, tendo em vista a proibição estabelecida no art. 1º, § 5º, da Lei nº 3.292, de 
19 de dezembro de 1.990, alterada pelas leis nº 3.991, de 15 de dezembro de 1.995 e Lei nº 5.561, de 26 de 
março de 2.008.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 6.471/11 - PROCESSO Nº 21.714/11 (ap. nº 40.562/07 e nº 14.362/06 capa) - 
COMODANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - COMODATÁRIA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP. – OBJETO: O presente contrato tem por objeto 
dar em comodato 03 (três) carros ferroviários a seguir discriminados, de direito do COMODANTE, para a 
utilização exclusiva da COMODATÁRIA no funcionamento do Posto de Serviços Poupatempo Bauru: a) 
01 (um) CABUSE – registro nº QNP – 372328-3 (Manutenção); b) 01 (um) CARRO 2 - registro nº AM – 
7020-5j (Administrativo) e c) 01 (um) CARRO 4 – registro nº AM – 7019-1J (com terraço). – PRAZO: 60 
meses a contar de 23 de setembro de 2.011– ASSINATURA: 18/07/11.

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
COMUNICADO

 Conforme estabelece o Decreto nº 11.627/2011, que regulamenta a sistemática do Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento, os servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.975/2010 e que possuem no mínimo 
05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, poderão apresentar seus títulos para obtenção da PROMOÇÃO POR 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE (PQPE).
 Para tanto, os servidores que preenchem os requisitos previstos nos artigos 9º e 20 da Lei Municipal nº 
5.975/2010  deverão comparecer à Divisão de Administração e Expediente de sua secretaria, procedendo da seguinte 
forma:
1. levar o título original/histórico escolar e a cópia para ser autenticada pelo Diretor de Expediente;
2. preencher o requerimento próprio para a solicitação (modelo padrão);
3. anexar  no requerimento a cópia autenticada do título a ser entregue para ter direito à promoção.
 Vale lembrar que, mediante a aprovação do título apresentado, a promoção ocorrerá para a classe 
imediatamente superior a que o servidor estiver enquadrado, ou seja, da classe “C” para a  “B”.  Desse modo, para que 
ocorra uma nova promoção, da classe “B” para a “A”, deverá haver um insterstício de 05 (cinco) anos, no qual o servidor  
precisará apresentar um título cujo grau de escolaridade seja superior ao anteriormente apresentado. 
 Em caso de dúvidas, a Comissão de Desenvolvimento Funcional – Administração encontra-se a disposição 
pelos telefones: (14) 3235-1277 ou (14) 3235-1199.

COMISÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 5.975/2010

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERA/POSSE: A partir de 18/10/2011, portaria nº 1987/2011 exonera a servidora FATIMA CRISTINA 
DA SILVA, portadora do RG nº 18.220.672-5 do cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL – INSPETOR 
DE ALUNOS e dá posse concomitante no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE 
ESCOLA conforme concurso público já realizado.

A partir de 18/10/2011, portaria nº 1988/2011 exonera a servidora ANA CLAUDIA TABANEZ DA SILVA, 
portadora do RG nº 25.539.931-5 do cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE 
DE ESCOLA e dá posse concomitante no cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – 
MERENDEIRA conforme concurso público já realizado.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Av. Nuno de Assis 14-60, Jd Santana, nos dias e horários indicados:

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1970/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM MEIO AMBIENTE - TÉCNICO AGRICOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
MARIO AUGUSTO FUNCHAL DE CAMARGO portador do RG 25.635.930-1, em virtude do (a) mesmo (a) 
haver se classificado em 1º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - TÉCNICO 
AGRICOLA, edital nº 026/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1971/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM 
MEIO AMBIENTE - TÉCNICO AGRICOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FRANCISCO 
ROCHA JUNIOR portador do RG 30.504.064-9, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 2º lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - TÉCNICO AGRICOLA, edital nº 026/2011 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1972/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL /INFRA-ESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) BRAULIO ROCHA NETO portador do RG 14.807.512, em virtude do (a) mesmo 
(a) haver se classificado em 1º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL /
INFRA-ESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, edital nº 023/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1973/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO ORCAMENTÁRIO, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CARLOS DEVELIS ANDRADE portador do RG 23.602.737-2, em virtude do (a) mesmo 
(a) haver se classificado em 6º lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - TÉCNICO ORCAMENTÁRIO, edital nº 09/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1974/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TECNICO EM 
SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr(a) RENATO ALVES DE LIMA portador do RG 28.141.903-6, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
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classificado em 6º lugar, no concurso público para TECNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1981/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SUSI HELLEN 
MARTINELI portador do RG 42.664.251, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 58º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 08hs às 11hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1982/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JÉSSICA AVANTE 
LUCAS portador do RG 47.329.733-4, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 59º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 14hs às 17hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1983/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARA CRISTINA 
TEIXEIRA portador do RG 10.485.678, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 60º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 14hs às 17hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1984/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR EM 
MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CYRO DIMICIANO 
FILHO portador do RG 22.513.855-4, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 61º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, edital nº 12/2010 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 14hs às 17hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1985/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de servidores desta Prefeitura, após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) TAILISE 
FERNANDA DEMAR  DO NASCIMENTO portador do RG 40.019.546-X, em virtude do (a) mesmo (a) haver 
se classificado em 62º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE - AJUDANTE 
GERAL, edital nº 12/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 14hs às 17hs30min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1986/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) NÉLIO AMARO DE ANDRADE FILHO portador do RG 17.397.711, em 
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 169º lugar, no concurso público para AGENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, edital nº 08/2008 para exercer 
as funções do cargo.
    COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 18/10/2011 DAS 14hs às 17hs30min

TORNA SEM EFEITO: PORTARIA Nº 1961/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, 
no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem 
Efeito a PORTARIA N.º 1765/2011 que nomeou o (a) Sr(a). SIMONE MARIA AZEVEDO POMPEI NEVES, 
portador (a)  do RG n.º 102352707 no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - SECRETARIO DE 
ESCOLA”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 1969/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito 
a PORTARIA N.º 1934/2011 que nomeou o (a) Sr(a). LIVIA TAVARES BENETTI, portador (a) do RG n.º 
430333869 no cargo efetivo de “TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TÉCNICO 
ORCAMENTÁRIO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
À vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Examinadora em 13/10/2011 contendo dentre outros, 
o Resultado Final e Classificação dos Candidatos aprovados, HOMOLOGO o concurso público realizado 
para o cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA.

Bauru, 17 de outubro de 2011
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

 CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 66/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de  Reserva. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 
e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 

3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração 
Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Salimar 
Scriptore, Érika Maria Beckmann Pournier, Vera Lucia Spezi Pereira, Emilia de Mendonça Rosa Marques, Euro 
Marques Junior, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Walquiria Colla de Abreu Bastos e 
Deborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1826/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores  da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 17 (dezessete) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 1.260,00 
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/2010
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$165,00) 

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, 
Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal.
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
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sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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 GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR 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$ 20,00 (vinte reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. 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. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Língua Portuguesa;
   Matemática;
 Informática;
    Legislação Inerente aos Servidores Públicos Municipais.
Nº Questões: 50
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços 
–Comprador será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2012, 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, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 17 (dezessete) de janeiro de 2012.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
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podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços –
Comprador  terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;

b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1826/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR
Receber requisições de compras e solicitações de empenho de materiais ou serviços. Promover pesquisa no 
mercado dos produtos e serviços requisitados. Efetivar as compras. Acompanhar fluxo de entregas. Comunicar-se 
com requisitantes e órgãos afins sobre o processo de compra. Receber e registrar requisições, passando-as para o 
diretor de divisão de compras para encaminhamento. Verificar especificações da compra dos materiais e serviços 
requisitados. Encaminhamento para a verificação da existência de verbas (reserva) junto à Secretaria de Finanças.
Identificar a quantidade de consumo dos produtos requisitados. Sugerir ao requisitante outros produtos ou 
similares quando não julgar ser a melhor opção de compra.  Solicitar esclarecimentos do solicitante quando 
houver dúvidas
sobre os pedidos. Arquivar pedidos de compra não aprovados. Confeccionar editais para compra. Analisar 
os produtos e serviços do mercado para atender as exigências do requisitante. Pesquisar e negociar preços. 
Elaborar mapas de preços e pedido de empenho. Analisar qualidade do material. Pesquisar sobre as referências 
confiabilidade dos fornecedores. Analisar propostas e documentações. Requisitar amostras ou catálogos 
de compra. Entrar em contato com vendedor e solicitar detalhes da mercadoria ou serviços, quando houver 
necessidade. Elaborar descrições dos produtos e serviços encontrados. Promover visitas aos fornecedores, 
conforme necessidade.
Elaborar e encaminhar licitação. Entrar em contato com fornecedor e estabelecer a compra, datas e locais 
de entrega, etc. Elaborar minuta de controle e ata de registro de preços.  Receber dados sobre a forma de 
pagamento da Secretaria das Finanças. Revisar pedidos em aberto.  Notificar fornecedores, juntamente com o 
almoxarife, quando os produtos e/ou serviços não atenderem as especificações de compra. Preparar relatórios de 
acompanhamento dos processos de compra. Enviar edital para os fornecedores do ramo. Cadastrar processos. 
Divulgar as licitações. Informar ao requisitante e superior sobre o andamento do processo de compra. Informar 
ao requisitante a negação do
pedido e suas causas. Receber reclamações sobre as compras e procedimentos de compra efetuados. Comunicar-
se com fornecedores e repassar as reclamações recebidas.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Programa

Administração Pública. Princípios básicos da Administração. Licitações e Contratos Administrativos: 
Disposições Gerais; Da Licitação; Dos Contratos; Das Sanções Administrativas e Tutela Judicial; Dos Recursos 
Administrativos; Das Disposições Finais e Transitórias. Pregão Presencial e Eletrônico. Contratação de Serviços 
de Publicidade. Contratação de Empresas de Pequeno Porte e Microempresas. A responsabilidade fiscal da 
Administração Pública. Improbidade Administrativa.

Bibliografia

1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 37 ao art. 41. Disponível em: www.planalto.gov.
br
2. Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: 
www.planalto.gov.br
3. Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações – Modalidade de licitação denominada pregão.  Disponível em: 
www.planalto.gov.br
4. Decreto nº 3.555/2000 – Regulamentação do Pregão. Disponível em: www.planalto.gov.br
5. Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Disponível em:  www.planalto.gov.br
6. Decreto nº 5.504/2005 – Pregão Eletrônico, nas contratações de bens e serviços comuns decorrentes de 
transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios e outros. Disponível em: 
www.planalto.gov.br
7. Lei Federal nº 12.232/2010 – normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços 
de publicidade. Disponível em: www.planalto.gov.br
8. Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações – Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. Disponível em: www.planalto.gov.br
9. Decreto nº 3.931/2001 e suas alterações - Regulamenta o Registro de Preços. Disponível em: www.planalto.
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gov.br
10. Lei Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e suas alterações. Disponível em: www.planalto.
gov.br
11. Decreto Municipal n.º 10.123/05 – Regulamenta o Pregão Eletrônico e o Pregão Presencial no âmbito 
Municipal. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec10123.
pdf
12. Decreto Municipal n.º 10.185/06 – Regulamenta no Âmbito Municipal a Contratação de Bens e Serviços pelo 
Sistema de Registro de Preço. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec10185.pdf
13. Decreto Municipal n.º 11.317/10 – Regulamenta no Âmbito Municipal a Contratação de Bens e Serviços. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11317.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA

Programa

Interpretação de texto: verbal e não verbal. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

MATEMÁTICA

Programa
1. Números reais e operações: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 2. Sistema 
legal de medidas. 3. Médias Aritmética e Ponderada. 4. Razões e proporções. 5. Regras de três simples e 
compostas. 6. Porcentagem. 7. Juros simples. 8. Áreas e volumes. 9. Tratamento da Informação (interpretações 
de tabelas e gráficos). 10. Raciocínio Lógico.

INFORMÁTICA

1. Conceitos básicos: Hardware e Software. 2. Ferramentas básicas: “BrOffice Org. 3.2.1” e “Microsoft Office 
2007”, Editor de Textos “Writer” e “Word”, Planilha Eletrônica “Calc” e “Excel”, Ferramenta para Apresentações 
“Impress” e “PowerPoint”. 3. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de busca.

LEGISLAÇÃO INERENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
1. LEI Nº 5.975, DE 01 DE OUTUBRO DE 2.010
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
2. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança

D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___
(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ 
no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o 
cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso 
Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
17/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 67/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO 
ESPORTIVO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o 
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O 
referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Marli 
Nabeiro, Milton Vieira do Prado Júnior, Carlos Roberto Sette, Donizete do Carmo dos Santos e sob a coordenação 
de Déborah Sesquini de Oliveira e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através 
da Portaria nº 1.824/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes aos 
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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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO ESPORTIVO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física e Registro 
no Conselho Regional de Educação Física (CREF).
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 1 da Lei nº 5.975/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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 de 
Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente e Registro no Conselho Regional de Educação 
Física (CREF), comprovando estar apto no exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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 ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar consigo no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 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, auxílio para transcrição da 
prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 
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CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. 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. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO ESPORTIVO
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Atualidades;
    Legislação Municipal.
Nº Questões: 40 
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – 
Técnico Esportivo será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 15 (quinze) de janeiro de 2012, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – Técnico 
Esportivo terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão 

correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03);
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.824/2011.

ANEXO I
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DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO
Planejar e organizar programas de iniciação esportiva nas diversas modalidades esportivas e paradesportivas. 
Receber ordem de programação das atividades a serem desenvolvidas. Programar treinamento e atividades. 
Elaborar programas de acordo com a faixa etária a ser atendida. Adequar as atividades físicas às condições 
dos praticantes.  Identificar os procedimentos adequados a serem aplicados durante as atividades. Definir testes 
físicos. Fixar objetivos e metas. Realizar avaliação dos praticantes das atividades. Desenvolver programas 
de iniciação esportiva e treinamento nas diversas modalidades esportivas e paradesportivas. Aplicar diversas 
atividades programadas para cada faixa etária (esporte, dança, ginástica, artes maciais e lazer). Orientar as pessoas 
atendidas a manterem a prática permanente de atividade física. Orientar sobre regras, técnicas e táticas esportivas. 
Realizar controle estatístico dos beneficiários dos programas. Aplicar testes funcionais. Avaliar os resultados 
obtidos com o procedimento aplicado. Desenvolver treinamento com dados das avaliações realizadas. Corrigir 
os erros dos participantes e orientar as posturas adequadas durante a prática. Promover melhora nas qualidades 
físicas, motoras e técnicas, conforme o público alvo. Orientar aspectos comportamentais, sociais, morais e ético. 
Observar os relatórios dos aspectos psicológicos, nutricionais e médicos dos beneficiários. Controlar material 
de trabalho. Selecionar os instrumentos adequados à prática esportiva que será desenvolvida. Controlar o 
material necessário para o desenvolvimento das atividades. Fazer pedido de material, quando necessário, para o 
desenvolvimento das atividades. Coordenar atividades físicas esportivas e paradesportivas. Organizar comissão 
técnica. Integrar os membros da comissão. Promover eventos. Verificar o local das atividades. Marcar horário e o 
local das atividades. Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados. Programar transporte, alimentação 
e hospedagem. Redigir relatórios técnicos periódicos. Realizar e participar de reuniões. Identificar necessidades 
de intervenção profissional. Cadastrar beneficiário. Selecionar atletas. Coletar dados técnicos e físicos. Intervir 
nos processos competitivos. Analisar as condições de competição de infraestrutura e higiene. Treinar atletas 
para objetivo fixados. Intervir com ações táticas e técnicas na competição e treinamento e avaliar. Orientar o 
comportamento do atleta na competição. Coletar dados estatísticos da competição. Eventualmente auxiliar em 
outras atividades afins.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO
PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa 
1. Esportes coletivos- preparação técnica e tática.
2. Esportes individuais – preparação técnica.
3. Princípios do treinamento e da preparação física nas diferentes modalidades esportivas e paradesportivas.
4. Qualidade física, avaliação física e prescrição de exercícios nos esportes e paradesportos.
5.  Processo pedagógico do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes esportes e paradesportos coletivos.
6. Processo pedagógico do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos individuais.
7. Estrutura física e material para prática de modalidades esportivas e paradesportivas.
8. Programas de atividades físicas para diferentes faixas etárias no desporto, paradesporto e no lazer. 

Bibliografia
1. BAPTISTA, Carlos Fernando dos Santos. Judô: da escola à competição.Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 
2. CALEGARI, Décio Roberto; GORLA, José Irineu; ARAÚJO, Paulo Ferreira. Handebol em cadeira de 
rodas: regras e treinamento.  São Paulo: Phorte, 2010.  
3. CASTRO, Eliane Mauerberg. Atividade física adaptada. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. 
4. FERNANDES, Jose Luis. Futebol: ciência, arte ou sorte; treinamento para profissionais; alto rendimento; 
preparação física, técnica, tática e avaliação. São Paulo: EPU, 1994.   
5.Atletismo: corridas.  São Paulo: EPU, 2003. 
6. FREIRE, João Batista. Pedagogia do futebol.  São Paulo: Autores Associados, 2006. 
7. GOMES, Antonio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
8. MAGLISCHO, Ernest W. Nadando ainda mais rápido. Tradução de Fernando Gomes do Nascimento. São 
Paulo: Manole, 1999.   
9. MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.) Lazer e recreação: repertório de atividades por fases da vida. 
Campinas: Papirus, 2009. 
10. MATTHIESEN, Sara Quenzer (org.) Atletismo se aprende na escola. Jundiaí: Fontoura, 2005. 
11. MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
12. MELLO, Marco Túlio. Avaliação clínica e da aptidão física dos atletas paraolímpicos brasileiros: 
conceitos, métodos e resultados. São Paulo: Atheneu, 2004. 
13. MORALES, Ida Ribeiro. Liderança e administração esportiva. São Paulo: Ícone, 1997. 
14. OLIVEIRA, Valdomiro; OLIVEIRA, Paulo Roberto, PAES, Roberto Rodrigues. Preparação física no 
basquetebol: pedagogia e metodologia da iniciação a especialização. Londrina: Midiograf, 2004.  
15. POLLOCK, Michael L. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para prevenção e 
reabilitação. Traduzido sob a supervisão de Maurício Leal Rocha; Tradução Maria Cristina A. de Souza. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
16. SANTOS, Ana Lúcia Padrão. Manual de mini-handebol: programa de iniciação ao handebol para crianças 
entre 6 e 10 anos. São Paulo: Phorte, 2003. 
17. SEABRA JÚNIOR, Manoel Osmar; MANZINI, Eduardo José. Recursos e estratégias para o ensino do 
aluno com deficiência visual na atividade física adaptada. Marília: ABPEE, 2008. 

ATUALIDADES:

1. Fatos amplamente divulgados através da mídia e ocorridos a partir de janeiro de 2011, em diversas áreas, tais 
como: esporte, cultura, meio ambiente, sociedade, educação, política e tecnologia.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:

1. LEI Nº 3.781, DE 21 DE OUTUBRO DE 1.994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2. LEI Nº 5.975, DE 01 DE OUTUBRO DE 2.010. Disponível em:  http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
 

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
 Eu, ___ (nome completo)___, ___
(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ 
no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o 
cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso 
Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
10/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
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14/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 68/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 
e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração 
Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Elisangela 
Piqueira, Andrea Belli Floriano, Debora Scardine da Silva Pistori, Juliana Aparecida Rodrigues dos Santos, 
Miguel Jose das Neves,  e sob a coordenação de Luciana Cordeiro Garcia, Rachel Crispim de Mattos e Mariana 
Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1948/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Agente em Gestão Administrativa e Serviços – TELEFONISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 887,25 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 30 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/2010
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00)

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, 
Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 

processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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: AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - TELEFONISTA 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$ 20,00 (vinte reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
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nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro a 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. 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. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Gestão Administrativa e Serviços – TELEFONISTA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Língua Portuguesa;
   Informática;
   Matemática;
 Atualidades.

Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
–Telefonista será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação 
terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços – 
Telefonista terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1948/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA
Atender chamadas telefônicas. Identificar-se e ouvir as necessidades do solicitante. Transferir chamadas internas 
ou externas. Prestar serviços. Averiguar números solicitados. Completar chamadas nacionais e internacionais 
quando solicitadas, após autorização do superior. Direcionar pessoas a outros serviços, divisões, departamentos 
ou secretarias.  Encaminhar reclamações ao superior. Avaliar constantemente qualidade do atendimento prestado 
ao público. Fornecer informações. Pesquisar e informar ramais, telefones e endereços dos órgãos municipais.  
Informar alteração de número telefônico. Prestar informações sobre as funções das divisões, departamentos e 
secretarias. Operar equipamentos.  Operar PABX. Informar-se com relação a normas de ligações.  Atualizar-se 
quanto às práticas de trabalho e novos equipamentos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1 – Princípios básicos do atendimento telefônico. 2 – Posicionamento correto da voz como principal instrumento 
de trabalho. 3 – Fraseologia adequada para atendimento telefônico. 4 – A importância da comunicação verbal 
e não-verbal. 5 – Percepção interpessoal.  6 – Recepção e transmissão correta das mensagens, emissor e 
receptor. 7 – Orientação e encaminhamento de pessoas a setores específicos. 8 – Normas e procedimentos para 
ligações: internas e externas(DDD e DDI). 9 – Manuseio de listas telefônicas: listas impressas e eletrônicas. 10 
– Organização do trabalho e cuidados com equipamentos. 11 – Qualidade no atendimento ao público interno e 
externo. 12 – Ética e sigilo nas comunicações.

Bibliografia
Sugestão de livros:
1 – DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao Público nas Organizações. Editora: SENAC – 2º Edição 
– 2004.
2 – PERFORMANCE RESEARCH ASSOCIATES. Atendimento nota 10. Editora: Sextante – 1º Edição – 2008.
3 – TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. Editora: Vozes – 57º Edição – 1986. Link para acesso ao livro: http://
pcangelo.files.wordpress.com/2008/05/corpofl.pdf

Sugestão de sites:
1 - Disponível em: http://www.institutodenver.com.br/profissao-recepcionista-telefonista.html
2 - Disponível em: http://www.sinsesp.com.br/artigos/comport/23-a-comunicacao-eficaz-marco2006
3 - Disponível em: http://www.sinsesp.com.br/artigos/comport/18-dicas-uteis-para-falar-corretamente-ao-
telefone
4 - Disponível em: http://www.secretariamoderna.com.br/NewNoticia.php?cTp=1&pChv===AUWZFWW5Ga

GNlRaNVTWJVU
5 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/o-processo-de-empatia-no-atendimento-ao-cliente/
6 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-arte-de-atender-com-excelencia/
7 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-importancia-da-comunicacao-no-atendimento-
telefonico/
8 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-da-excelencia-no-atendimento-telefonico-
%E2%80%93-parte-1/
9 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-para-atingir-a-excelencia-no-atendimento-
telefonico-%E2%80%93-parte-2/
10 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-para-execlencia-no-atendimento-telefonico-
%E2%80%93-parte-3/
11 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-excelencia-no-atendimento-x-competitividade-
no-mercado/
12 – Artigos de Ética e Comportamento / Etiqueta, disponível em:http://www.fenassec.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1 - Compreensão de texto. 2 - Concordância nominal e verbal. 3 - Emprego de Vocabulário. 4 - Uso dos verbos
5 - Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral). 
Observação: A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato 
habilidades de interpretação, observadas a norma culta, em especial às concordâncias verbais e nominais, 
conhecimento das classes de palavras, vocabulário e os gêneros textuais na construção dos sentidos.

INFORMÁTICA
Programa
1 - Histórico da informática. 2 -  Sistema de informação, definição e componentes. 3 - Unidades de medida 
utilizadas na informática. 4 - Hardware, software e peopleware. 

Disponível em: http://cursosonlinegratis.com.br/curso-de-informatica-basica-apostila-completa/ 

MATEMÁTICA
Programa
1. Números Reais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação. 2. Mínimo Múltiplo 
Comum e Máximo Divisor Comum. 3. Sistema Legal de Medidas. 4. Média Aritmética, Geométrica e Ponderada. 
5. Razões e Proporções. 6. Regras de Três Simples e Compostas. 7. Taxas de Juros Simples e Compostas 
8. Porcentagem. 9. Equações e Inequações de 1° e 2° Graus. 10. Sistemas Lineares. 11. Conjuntos Numéricos. 
12. Matrizes e Determinantes. 13. Função Polinomial do 1° grau. 14. Função Polinomial do 2° grau. 15. Progressão 
Aritmética e Geométrica. 16. Trigonometria. 17. Noções de Probabilidade e Estatística. 18. Análise Combinatória. 
19. Áreas e Volumes.

ATUALIDADES
Programa
Fatos ocorridos a partir de Janeiro/2011 em Bauru,  no Brasil e no Mundo, em diversas áreas, tais como: política, 
economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia, relações internacionais e meio ambiente.

Sugestões  de  meios impressos ou digitais:
1 - Jornal Bom dia. Site: www.redebomdia.com.br
2 -  Jornal da Cidade. Site: www.jcnet.com.br
3 -  Prefeitura Municipal de Bauru. Site: www.bauru.sp.gov.br
4 -  Revista Veja. Site:www.veja.com.br
5 - Revista Época. Site: www.epoca.com.br

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 ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
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B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos 
do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 69/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
FOGUISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de 
validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Leonardo 
José Felisardo, Alex Gimenez Sanches e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira da Silva e Luciana 
Cordeiro Garcia, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1951/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 de dezembro de 2011.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - FOGUISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio. 
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10.
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$ 165,00).

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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 devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através da 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às  
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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: AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - FOGUISTA 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”.



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE OUTUBRO DE 2.011

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$ 20,00 (vinte reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar  no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro de 2011 
das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido 
via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente 
ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou cópia autenticada).
6. 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. 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 do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos canditatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - Foguista
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 
Transporte - Foguista será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação 
terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
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da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte 
- Foguista terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br inclusive após a divulgação 
da classificação final. 
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br (modelo ANEXO IV).
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 

Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1951/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FOGUISTA

Preparar máquinas e equipamentos para entrar em operação. Controlar o funcionamento de caldeiras. Controlar 
qualidade da água e sistema de bombeamento. Operar compressores de ar. Controlar o funcionamento de máquinas 
fixas. Efetuar atividades para produção de gás de hulha. Realizar manutenção de rotina. Testar o funcionamento,
calibrar e configurar máquinas e equipamentos; Medir nível de óleo lubrificante e hidráulico; Completar nível de
água e óleo;Verificar estoque e abastecer fornalha com combustível; Iniciar queima de combustível na fornalha;
Avaliar condições da bateria (acumulador de energia) e tensão das correias; Controlar tiragem de gases da 
fornalha
e pressão da caldeira; Verificar vazão da água; Inspecionar combustão da fornalha; Vistoriar tubulações da 
caldeira;
Coletar amostras; Medir PH, condutividade e índice de sílica da água; Efetuar descarga de fundo;Preparar 
soluções de produtos químicos, conforme orientações do responsável técnico; Controlar dosagem de soluções 
de produtos
químicos na caldeira; Conectar tubulações flexíveis;  Manusear válvulas; Extrair ar do sistema de bombeamento;
Controlar vazão do sistema de bombeamento, temperatura e pressão; Inspecionar sistema de segurança do 
compressor de ar e acioná-lo; Verificar pressão do ar e demanda do ar comprimido; Controlar  refrigeração do
compressor de  ar; Registrar  dados sobre o  funcionamento de compressores de ar;  Ajustar dimensões, alterar
configurações  e  abastecer instalação frigorífica com amônia;  Drenar óleo da  instalação frigorífica;Controlar
temperatura e umidade de câmaras e túneis de congelamento; Efetuar degelos em câmaras e túneis de 
congelamento;
Programar máquinas; Realizar testes a frio nas baterias; Conferir quantidades de carvão na torre das baterias; 
Carregar baterias com carvão; Controlar umidade do carvão; Efetuar análise granulométrica do carvão;Inspecionar
carregamento de carvão nas baterias; Identificar defeitos; Identificar condições inseguras; Realizar pequenos 
reparos; Solicitar e monitorar a manutenção de máquinas e equipamentos; Limpar queimadores, filtros de óleo,
fornalhas, tubulações da caldeira e válvulas; Lubrificar e ajustar máquinas e equipamentos;Trocar filtros de óleo
e óleo de máquinas e  equipamentos; Revisar bombas  de amônio;  Armazenar resíduos  em  condições seguras;
elaborar relatórios de funcionamento.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FOGUISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa
1.Manutenção da Via Permanente com Foco em Produção. 
2. ANTF - Agência Nacional de Transporte Ferroviário
3.Apostila Ferrovias – USP
4. Operação de Caldeiras a Vapor.
5. Segurança na Operação de Caldeiras.

Sites sugeridos:
1.http://transportes.ime.eb.br/MATERIAL%20DE%20PESQUISA/Monografias/MONOGRAFIAS%20PDF/
MANUTEN%C3%87%C3%83O%20DE%20VIA%20PERMANENTE%20COM%20FOCO%20NA%20
PRODU%C3%87%C3%83O.pdf 
2.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/material-rodante 
3.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/glossario-ferroviario 
4.http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
stt.eesc.usp.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D52%3As
tt-605-transporte-ferroviario%26download%3D302%3Aprof.portot.g.-ep_ptr_ferroviasapostilanova%26Itemi
d%3D141&rct=j&q=ferrovia%20usp&ei=KNyBToCkIIacgQenv8ki&usg=AFQjCNHz2G345P4EvhFU2O8gJ
iqy7tAoRg
5.http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_a_vapor 
6.http://www.callonimodels.com/tecnicas/tec_freios/freios.html 
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ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
 Eu, ___ (nome completo)___, ___
(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ 
no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o 
cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso 
Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 70/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
MAQUINISTA DE TREM, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados 
durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de 
Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Leonardo 
José Felisardo, Alex Gimenez Sanches e sob a coordenação de Deborah Sesquini de Oliveira e Luciana Cordeiro 
Garcia, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1950/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de dezembro de 2011.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - MAQUINISTA DE TREM
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio. 
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10.
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$ 165,00).

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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 devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
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Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – 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 através da 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às  
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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: AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM 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$ 20,00 (vinte reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar  no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.

7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro a 10 de novembro de 2011 
das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido 
via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente 
ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou cópia autenticada).
6. 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. 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 do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos canditatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – MAQUINISTA DE TREM
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – Maquinista de Trem  será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 11 (onze) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de acerto.
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CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte 
– Maquinista de Trem terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a 
cada questão correta. A nota final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado 
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br inclusive após a divulgação 
da classificação final. 
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br (modelo ANEXO IV).
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:

1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1950/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM
Inspecionar o trem. Inspecionar equipamentos de bordo; Inspecionar equipamentos de segurança; Inspecionar 
sistemas de refrigeração e lubrificação; Testar sistema de portas e lacres; Inspecionar condições físicas do 
veículo (janelas, engates, mangueiras e outras); Verificar condições de limpeza; Conduzir trem, Ligar o veículo; 
Monitorar equipamentos de bordo; Acionar buzina; Liberar o freio; Movimentar o veículo na modalidade manual, 
semi-automática ou automática; Conduzir veículo para a via principal; Cumprir tempo de percurso e parada; 
Observar condições de via; Atentar para passagem de nível e pedestres; Obedecer sinais de manobra e da via; 
Engatar locomotivas e vagões na composição; Desengatar locomotivas e vagões da composição; Operar aparelho 
de mudança de via; Acionar freio de emergência em situação de risco; Recolher veículo; Desligar o veículo; 
Atuar em falhas de equipamentos, Detectar falhas de equipamentos; Solucionar pequenas falhas; Solicitar 
manutenção; Solicitar reboque; Preparar trem para reboque; Evacuar veículo; Emitir relatório de ocorrência; 
Transportar passageiros,  Alinhar o veículo para embarque e desembarque de passageiros; Monitorar embarque 
e desembarque de passageiros; Conferir acomodação dos passageiros; Controlar abertura e fechamento das 
portas; Anunciar mensagens, se necessário. Prestar informações ao usuário; Orientar passageiros sobre regras 
de segurança; Solicitar resgate de passageiros, quando necessário; Comunicar-se com o centro de controle 
operacional, Confirmar destino;
 Informar posicionamento; Comunicar impedimentos de circulação do veículo; Informar ocorrências com o 
usuário; Comunicar ocorrências externas ao sistema; Acatar instruções via rádio; Informar situação de risco ao 
longo da via; Solicitar interdição da via; Preencher livro de bordo; Preencher relatório de quilometragem.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa
1.Manutenção da Via Permanente com Foco em Produção. 
2. ANTF - Agência Nacional de Transporte Ferroviário
3.Apostila Ferrovias – USP
4. Operação de Caldeiras a Vapor.
5. Segurança na Operação de Cladeiras.

Sites sugeridos:
1.http://transportes.ime.eb.br/MATERIAL%20DE%20PESQUISA/Monografias/MONOGRAFIAS%20PDF/
MANUTEN%C3%87%C3%83O%20DE%20VIA%20PERMANENTE%20COM%20FOCO%20NA%20
PRODU%C3%87%C3%83O.pdf 
2.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/material-rodante 
3.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/glossario-ferroviario 
4.http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
stt.eesc.usp.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D52%3As
tt-605-transporte-ferroviario%26download%3D302%3Aprof.portot.g.-ep_ptr_ferroviasapostilanova%26Itemi
d%3D141&rct=j&q=ferrovia%20usp&ei=KNyBToCkIIacgQenv8ki&usg=AFQjCNHz2G345P4EvhFU2O8gJ
iqy7tAoRg
5.http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_a_vapor 
6.http://www.callonimodels.com/tecnicas/tec_freios/freios.html 
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de Bauru. Bauru: Gráfica São João Ltda, 1975. 
4. NANDRUP, Ingvar; NOVAES, Mário Solé de. Manual de Operação de Caldeiras a Vapor. Rio de Janeiro: 
Confederação Nacional da Industria, 1980.
5. SENAI. Segurança na Operação de Caldeiras. São Paulo, 1999.

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 ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos 
do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru

18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
06/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
15/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 71/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO, descrito no 
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso 
Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), 
pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da 
Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e 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: Luiz 
Ricardo Paes de Barros Cortez, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, Donizete do Carmo dos Santos e sob a 
coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Elisangela Aparecida Rodrigues Borges, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria nº 1947/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO VETERINÁRIO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária (CRMV).
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
*Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais.
Valor Inscrição: R$ 30,00
*Jornada de 24 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 420,00 de jornada suplementar
*Jornada de 36 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 1.680,00 de jornada suplementar.
*Jornada de 40 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 2.100,00 de jornada suplementar.

OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por necessidade 
e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, 
conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/2010.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde da Lei nº 5.950/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de 
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que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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 Superior em Medicina Veterinária, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
– CRMV, comprovando estar apto no exercicio da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados solicitados, atentando-se 
para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO 
VETERINÁRIO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar consigo no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 

cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. 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. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
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Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO VETERINÁRIO
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
  Língua Portuguesa;
   Legislação Municipal.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico Veterinário 
será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação 
terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico Veterinário terá 
caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A 
nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos .

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.

br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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 Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1947/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
Exercer inspeção de alimentos de origem animal. Participar e responder pelo controle de zoonoses. Praticar 
clínica médica veterinária com os animais do zoológico. Receber denúncias ou solicitações de inspeção. 
Realizar levantamento administrativo do estabelecimento. Solicitar veículo para realizar a inspeção. Ir até o 
local do estabelecimento. Analisar a qualidade do produto (cor, odor, textura, etc). Coletar, encaminhar e analisar 
resultados de exames laboratoriais dos alimentos. Analisar junto ao estabelecimento ou fornecedor a alimentação 
que foi oferecida aos animais, vacinas, doenças que apresentaram, modo de abate,etc. Analisar as condições 
de transporte dos alimentos. Analisar condições de armazenamento dos alimentos. Analisar o manuseio dos 
alimentos dentro doestabelecimento. Orientar, advertir e notificar quando encontrar alguma irregularidade. 
Realizar acompanhamentos para fiscalizar se as ordens de advertência e notificações foram cumpridas. Emitir 
laudos e documentos referentes à inspeção. Auxiliar nos aspectos burocráticos e administrativos referentes ao 
processo de vistoria e fiscalização desenvolvido. Receber e analisar dados do controle de zoonoses. Programar e 
implementar medidas de averiguação, fiscalização e acompanhamento na área de controle de zoonoses, através de: 
Examinar clinicamente os animais. Coletar, encaminhar e analisar os materiais laboratoriais. Realizar necropsias. 
Vistoriar os habitats dos animais. Realizar programas de vacinações. Realizar programas de vermifugações. 
Realizar controle reprodutivo dos animais (castração). Orientar população. Atender denúncias de maus tratos, em 
que os animais oferecem ou ocasionaram danos a pessoas, determinando a apreensão ou a manutenção da guarda 
do animal pelo dono. Realizar prevenção da fauna sinantrópica. Realizar treinamentos para os agentes sanitários. 
Apreender os animais encontrados soltos dentro da área urbana. Orientar cuidados com a saúde e alimentação 
dos animais apreendidos. Emitir pareceres, laudos, relatórios, etc. Realizar atendimentos emergenciais, quando 
necessário. Realizar atendimentos rotineiros. Realizar exame clínico. Coletar amostras (sangue, fezes, etc) e 
conduzir para análise laboratorial. Analisar dados dos exames laboratoriais. Analisar e acompanhar o estado de 
saúde dos animais. Prescrever e solicitar medicação. Realizar pesquisas sobre os animais do zoológico: hábitos. 
alimentares, reprodução, etc, quando julgar necessário. Orientar funcionários no trato e alimentação dos animais. 
Orientar e implementar o ambiente adequado aos animais. Auxiliar e orientar o remanejamento dos animais 
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para outros zoológicos. Receber e realizar exame de condições dos animais recebidos pelo zoológico. Realizar 
eutanásia e necropsia, quando julgar necessário.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibiografia
1. A, P. N. & SZYFRES, B. Zoonosis y enfermidades transmissibles comunes al hombre y a los animales. 
Organizacion Panamericana de La Salud. Washington, 1986 (Publicacion Científica, 503), 726p. 
2. BEER, J. Doenças infecciosas dos animais domésticos. Ed. ROCA, São Paulo, 1988 volumes 1 e 2.
3.  BLOOD, F.F. & HENDERSON, J.A. Veterinary Medicine. 7a ed. Bailliére Tindall, London, 1989.  
4. BRUNER, D.W. & GILLESPIE, J.H. Hagan’s infectious diseases of domestic animals. New York, 
Cmonstock Publ. Ass., 1973 
5.  CORTES, J.A. Epidemiologia. Conceitos e Princípios Fundamentais. Livraria Varela, Ltda. São Paulo, 
1993. 
6. FORATINI, O.P. Epidemiologia Social. São Paulo, Editora Edgard Blucher e EDUSP, 1976. 
7. FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4ª ed. Ed. Ícone, São Paulo, 2004.
8. Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.sucen.sp.gov.br/downl/leish/manual_lva.pdf
9. Raiva – Aspectos gerais e clínica, São Paulo, Instituto Pasteur, 2009 (Manuais, 8) 49p. Disponível em:  http://
www.pasteur.saude.sp.gov.br/extras/manual_08.pdf
10. TAYLOR, M.A. Parasitologia Veterinária. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
11. THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária. Ed. Roca, São Paulo, 2004.

LÍNGUA PORTUGESA
Programa
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos;
2. Crase;
3. Problemas Gerais da Língua Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/secção; 
Há/a; a fim de/ afim de;
4. Sintaxe de Regência;
5. Sintaxe de Concordância;
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, objeto 
indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, o complemento nominal); 
termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial);
7. Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; flexão dos 
adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos; Pronome – classificação e emprego dos pronomes de 
tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos.
Bibliografia
1. AMARAL, Emília (et al). Novas Palavras: português, volume único. São Paulo: FTD, 2003.
2. ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa. Noções básicas para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 1999.
3. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1992.
4. CARNEIRO, Agostinho Dias.Texto em construção: Interpretação de texto. São Paulo: Moderna, 1996.
5. CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1991. 
6. FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1993.
7. FIORIN, José Luiz e Savioli, Francisco Platão.  Para entender o texto – leitura e redação.  São Paulo – Ática, 
1990.
8. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação – São Paulo – Scipione, 1998.
9. PAULA, Everton de. Português contemporâneo. Teoria e aplicação de exercícios para o Curso Superior.  São 
Paulo: Atlas, 1997.
10. SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria. São Paulo – Atual, 1990.
11. TERRA, Ernani. Gramática, literatura & redação para o 2º. Grau. São Paulo: Scipione, 1997.
12. TERRA, Ernani e NICOLA NETO, José de. 1001 dúvidas de português. São Paulo: Saraiva, 1997.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 5950, de 02 de agosto de 2010 (PCCS Saúde). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
2. Lei Municipal nº 3781, de 21 de outubro de  1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei3781.doc

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 ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia

A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___
(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ 
no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o 
cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso 
Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 72/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, 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 vago de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público 
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reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 
e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração 
Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) 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: Cristina 
Minae Shirosati Marçal de Souza, Edson Alcebiades Sposito, Henrique Pacchioni Martins, Elaine Regina 
Cassoli, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins e sob a coordenação de Luciana Cordeiro Garcia e Sandra 
Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1949/2011, 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 a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes 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, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em qualquer área.
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$30,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas da Lei nº 5.975/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – 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, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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, achando-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 Superior em qualquer área, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. 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.

CAPÍTULO IV – 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 através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 

16h00min do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
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 ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância 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) 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) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
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, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, 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, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) 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 seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 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 nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R (Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. 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 tanto.
8. 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.
9. 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. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
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atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. 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.
12. 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.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. 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.
15. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, 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 requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. 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. 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 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar 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 VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
                             Português;
    Informática;
   Inglês;
   Atualidades.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – 
Agente Cultural será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 15 (quinze) de janeiro de 2012, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 10 (dez) de janeiro de 2012.   

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
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 Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
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 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. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – Agente 
Cultural terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, 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.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 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 resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos .

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos 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 subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
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. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. 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.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1949/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL

Desenvolver e implementar projetos culturais para os munícipes. Organizar eventos como shows, apresentações 
artísticas (danças, encenações, desfiles, orquestras, etc), festivais, work shops, homenagens, eventos oficiais, 
encontros, lançamentos de livros, etc.. Realizar a divulgação dos eventos. Realizar reuniões com equipe de 
agentes culturais para desenvolver ou atualizar projetos. Fazer levantamento da demanda da população. Verificar 
as condições estruturais e financeiras para viabilizar projetos. Planejar os projetos com a equipe de agentes 
culturais. Verificar a existência de eventos oficiais ao longo do ano. Determinar prioridades de implementação 
de projetos. Redigir os projetos, estabelecendo metodologia e cronograma de aplicação. Analisar e selecionar 
os eventos propostos pela população e por outros colaboradores. Participar de treinamentos oferecidos pelo 
Ministério da Cultura. Pesquisar e providenciar hospedagem e alimentação dos convidados. Preparar instalações 
de camarim para atores e dançarinos. Verificar e providenciar as necessidades de iluminação e som para os 
eventos. Providenciar transporte para artistas e público, quando necessário. Providenciar banheiros para artistas 
e para o público. Estipular a quantidade de pessoas que poderão estar presente nos eventos. Implementar meios 
de divulgação dos eventos:
panfletos, cartazes, entrevistas no rádio e na tv,etc. Providenciar a confecção dos ingressos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE CULTURAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conhecimento específico da área: Produção cultural. Características da profissão. Cultura e Sociedade. 
Concepções de cultura e formas de ação cultural. Conhecimento de produção artístico-cultural em diversas 
épocas, diferentes povos, países e culturas. Patrimônio histórico. Sociologia. Antropologia Cultural: aspectos 
da cultura brasileira; aspetos da cultura popular brasileira, aspectos da cultura universal. Estratégias para ação 
comunitária no âmbito da cultura. Cultura de massa. Conhecimentos sobre projetos, programas, organizações 
culturais, espaços e equipamentos culturais do município de Bauru. Fatos ocorridos a partir de 2009 em diversas 
áreas artísticas. Lei de incentivo à Cultura nos âmbitos municipal estadual e federal. Elaboração de projetos, 
programas e atividades nas áreas de formação, de ação, de disseminação e de preservação. Demais conhecimentos 
compatíveis com atribuições do cargo.

LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
As qualidades de um texto: A concisão. A clareza. A elegância. Os defeitos de um texto. Ambiguidade. 
Obscuridade. Figuras de Linguagem – Vícios de Linguagem. Figuras de Linguagem. Figuras de Pensamento. 
Figuras de palavras.Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos. Crase. Problemas Gerais da Língua 
Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/secção; Há/a; a fim de/ afim de. Sintaxe 
de Regência. Sintaxe de concordância. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, 
agente da passiva, o complemento nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial). Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; 
flexão dos adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos; Pronome – classificação e emprego dos 
pronomes de tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos.

Bibliografia
AMARAL, Emília (et al). Novas Palavras: português, volume único. São Paulo: FTD, 2003.
ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa. Noções básicas para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 1999.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1992.
CARNEIRO, Agostinho Dias.Texto em construção: Interpretação de texto. São Paulo: Moderna, 1996.
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1991. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1993.
FIORIN, José Luiz e Savioli, Francisco Platão.  Para entender o texto – leitura e redação.  São Paulo – Ática, 
1990.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação – São Paulo – Scipione, 1998.
PAULA, Everton de. Português contemporâneo. Teoria e aplicação de exercícios para o Curso Superior.  São 
Paulo: Atlas, 1997.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria. São Paulo – Atual, 1990.
TERRA, Ernani. Gramática, literatura & redação para o 2º. Grau. São Paulo: Scipione, 1997.
TERRA, Ernani e NICOLA NETO, José de. 1001 dúvidas de português. São Paulo: Saraiva, 1997.

INFORMÁTICA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conhecimento básico de Informática: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2003 e 2007, Microsoft 
Excel 2003 e 2007 e conceitos relacionados à Internet.

Bibliografia
CASTILHO, E. B., Windows XP, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2002.
ISSA, N. M. K. I, Word 2007, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.
MORAZ, E., Treinamento Prático em Word 2007, São Paulo: Digerati Books, 2006.
SURIANI, R. M, Excel 2003, 5ª edição, São Paulo: Digerati Books, 2008.
MORAZ, E., Treinamento Prático em Excel 2007, São Paulo: Digerati Books, 2007.
FILHO, O. V. S., Introdução à Internet , São Paulo: Editora Senac São Paulo.

INGLÊS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de aspectos 
linguísticos-estruturais e gramática funcional Estrutura da sentença Frase nominal Substantivo Genitivo Adjetivo 
(graus comparativo e superlativo) - Locuções adjetivas Artigos Numerais Pronomes Frase verbal Verbo (modo, 
forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais - Verbos irregulares - Voz ativa/passiva - Advérbios Locuções 
Adverbiais – Preposições - Conjunções - Processos de formação de palavras - Discurso indireto.

Bibliografia
Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros. Oxford: OUP, 1999.
MURPHY, R. Essential Grammar in use: a reference and practice book for elementary student of English. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
OLIVEIRA, S. Para ler e entender: inglês instrumental. Brasília: Projeto Escola de Idiomas, 2003.
TAYLOR, J. et al. Gramática Delti de Língua Inglesa, Ed. Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1994. 
WATKINS, M e POSTER, T. Gramática da Língua Inglesa, Ed. Ática, São Paulo, 2002. 

SITES PARA OBTENÇÃO DE TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO
www.time.com
www.newsweek.com
www.vanityfair.com
www.businessweek.com
www.thenytimes.com 
SITES PARA PRÁTICA NA LÍNGUA INGLESA
www.ego4u.com  
www.englishpage.com   
www.autoenglish.org 
www.eclecticenglish.com 
www.eslpartyland.com 

ATUALIDADES

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conhecimento de fatos ocorridos no Brasil a partir janeiro de 2011, analisados a partir da ótica cultural. 
2. Leitura de jornais, revistas e sites que abordem temas voltados à cultura. 
3. Conhecimento da visão de críticos culturais consagrados e a relação dessa visão a  fatos atuais relacionados 
à cultura.

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 ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
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A - 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:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - 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:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___
(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ 
no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o 
cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso 
Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.
                 Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
11/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
10/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 11 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CURSO DE “CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA”
Dia: 04 turmas nos dias 19 e 20 de outubro e 08 e 11 de novembro
Horário: 08h às 12h.
Local: SEST/SENAT, situada na Rua Jose Postingue n° 5-115, Distrito Industrial II.
Público Alvo: Servidores lotados no cargo de Agente em Manutenção Conservação e Transporte – Motorista.

Turmas limitadas a 30 pessoas.

Inscrições através do e-mail  escoladegoverno@bauru.sp.gov.br ou pelo telefone 3235-1081/3235-1207.

PALESTRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Dia: 19/10
Horário: das 14h30 às 16h00
Local: Faculdade Anhanguera, Auditório, Av Moussa Nakhl Tobias 3-33, Pq São Geraldo.
Tema: A importância de nosso comprometimento na Gestão Ambiental
Palestrante: Sidnei Rodrigues
Público Alvo: Servidores da Prefeitura Municipal de Bauru

Inscrições através do e-mail  escoladegoverno@bauru.sp.gov.br .com ou pelo telefone 3235-1081/3235-1207

Tem o objetivo de promover a conscientização, reflexão, responsabilidade e mudanças de atitude dos servidores 
da Prefeitura Municipal de Bauru relacionando às atitudes que garantam a preservação dos recursos ambientais 
e da promoção da sustentabilidade no ambiente de trabalho. 

III Ciclo de Palestras “Semana do Servidor”
Prefeitura Municipal de Bauru

De 24 a 27 de Outubro de 2011
Auditório do Paço Municipal
(Praça das Cerejeiras, 1-59)

Público alvo: Servidores da Prefeitura Municipal de Bauru

Vagas Limitadas – 50 vagas por palestra
Inscrições gratuitas 

de 03 à 20 de Outubro de 2011 
pelo tel 3235-1081/3235-1207

(das 8h às 12h e das 14h às 18h)
ou pelo e-mail escoladegoverno@bauru.sp.gov.br

Palestras

24/10/11 – segunda-feira – 8h às 10h 
Motivação 
Com a motivação conseguimos reduzir os obstáculos que nos dificulta atingir as metas. A motivação é algo que 
vem de dentro de cada um, sendo possível meios e estratégias para desenvolvê-la.
Luciana Gatti Constantino – Assistente Social 
Marcela Palaro – Psicóloga 
Perla Samantha Celli – Assistente Social 
(Departamento de Avaliação Funcional – Administração)

24/10/11 – segunda- feira – 10h às 12h
Saúde e Meio Ambiente
Refletir sobre os efeitos atuais das ações do homem sobre o meio ambiente e suas correlações com a saúde.
Dr. Mário Ramos de Paula e Silva (Médico Veterinário da Divisão de Vigilância Ambiental, Departamento de 
Saúde Coletiva – Saúde)

24/10/11 – segunda-feira – 12h às 14h
Quem não comunica se trumbica
Proporcionar reflexão sobre a importância e necessidade da eficiência no processo de Comunicação nas 
relações pessoais e profissionais, sensibilizando os participantes à mudança de atitudes e a transformação de 
comportamentos.
Lívia Zagatti Pedro (graduada pela USC, atua na área clínica e organizacional, direcionando seu trabalho para 
o desenvolvimento das pessoas. Psicóloga Consultora da AVAS Consultoria Administrativa e Contábil (Itápolis/
SP).

24/10/11 – segunda-feira – 14h às 16h
Qualidade de Vida: um desafio constante
Refletir sobre aspectos relacionados à mudança de paradigmas na sociedade contemporânea e o difícil desafio da 
busca pela qualidade de vida pessoal e profissional, estimulando os participantes à prática de atitudes criativas 
para o dia a dia.
Lívia Zagatti Pedro

24/10/11 – segunda-feira – 16h às 18h
Qualidade no atendimento e no tratamento ao contribuinte
Atender e tratar o contribuinte com qualidade, isto se faz necessário, tendo em vista que o servidor além de 
representar a organização, é responsável por transmitir confiabilidade, segurança e bons serviços.
Luiz Lima Dourado (Graduando em Psicologia pela USC- Bauru/SP) 

25/10/11 – terça-feira – 8h às 10h
Relações de Trabalho: quando a brincadeira vira violência?
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A palestra conceitualizará Mobbing, Bullying e assédio moral, evidenciando os aspectos negativos dessas 
interações na saúde mental do trabalhador e no seu ambiente de trabalho e quais as possíveis ações de 
enfrentamento para o problema
Carolina De Santi Antonelli (Estagiária junto ao SEDEP da Faculdade de Ciências, Bauru/SP) 

25/10/11 – terça-feira – 10h às 12h
Resiliência: qual o limite da flexibilidade no mundo do trabalho
A palestra conceitualizará resiliência, competência tão desejada no mundo do trabalho atual, a fim de proporcionar 
reflexão entre os trabalhadores acerca de sua flexibilidade e seus limites no seu fazer diário para que não haja 
comprometimento de sua estrutura física e psíquica.
Beatriz Marques de Mattos (Estagiária junto ao Grupo Ipiranga- Iacanga)

25/10/11 – terça-feira – 12h às 14h
A importância de reconhecer conflitos no ambiente de trabalho e possíveis maneiras de administrá-los
Há fatores que podem ser considerados geradores de situações de conflitos, inclusive no contexto do trabalho. 
Tais adversidades podem comprometer a saúde e o desempenho do trabalhador. Assim, como lidar com a 
existência desses conflitos?
Sária Cristina Nogueira (Psicóloga formada pela Unesp de Bauru. Mestranda em Psicologia do Desenvolvimento 
e Aprendizagem da Unesp Bauru – SP).

25/10/11 – terça-feira – 14h às 16h
Como Administrar suas Finanças Pessoais
Como organizar e maximizar o seu potencial financeiro. Cuide de sua saúde
financeira, o maior beneficiado será você.
Varlino Mariano de Souza (graduado em Economia pela Unifac - Botucatu , pós-graduado em Planejamento e 
Gestão Municipal, pela Unesp de Presidente Prudente . Economista do município de Bauru desde 1993).

25/10/11 – terça-feira – 16h às 18h
Os desafios emergentes da interação entre Família e Trabalho no mundo atual.
As transformações ocorridas nas relações de trabalho exercem influência direta na dinâmica das relações 
familiares. A partir dessa realidade, serão discutidos os desafios atuais enfrentados pelas pessoas na interação 
entre problemáticas do ambiente familiar e do trabalho.
Francine Belotti da Silva (Estagiária junto a creche Casa da Criança – Bauru/SP)
Paula Alessandra do Espírito Santo Gouveia (Estagiária junto ao Hospital Estadual – Bauru/SP)

26/10/11 – quarta-feira – 8h às 10h
Trabalho e Estresse: como identificar o estresse e os estressores ocupacionais
A palestra conceitualizará estresse, evidenciando os estressores ocupacionais, a fim de refletir sobre formas de 
melhoria e qualidade de vida.
Amanda Kager (Estagiária Departamento de Recursos Humanos - Administração)

26/10/11 – quarta-feira – 10h às 12h
Humanização no ambiente de trabalho: possibilidades para o resgate de valores humanos
Esta palestra fará uma reflexão sobre as causas da falta de atitudes como cooperação, respeito e solidariedade no 
ambiente de trabalho e as conseqüências para a saúde dos indivíduos e das organizações
Cybele Carlevaro (Estagiária Hospital Beneficência Portuguesa – Bauru/SP)

26/10/11 – quarta-feira – 12h às 14h
Servidor público: Vida, Carreira e Realização 
Promover reflexão sobre a importância das pessoas nas organizações de trabalho, visando construir um serviço 
público de qualidade.
Adriana Yara Dantas Canuto Minozi (Profª chefe de seção do NAPEM -Núcleo de aperfeiçoamento Profissional 
da Educação Municipal)

26/10/11 – quarta-feira – 14h às 16h
Habilidades Sociais: aspectos da comunicação no ambiente de trabalho
O objetivo da palestra é de identificar aspectos importantes da comunicação no ambiente de trabalho e formas de 
enfretamento das dificuldades que surgem nesse ambiente.
Glaucia Fernanda Galeazzi Nobile
Larissa Locachevic da Silva
(Estagiárias Departamento de Recursos Humanos – Administração)

26/10/11 – quarta-feira – 16h às 18h
O Senso de Equipe e o Poder da Auto-Estima
Sendo a auto-estima uma poderosa força de adaptação, e portanto de existência, é relevante considerar seus três 
elementos mais importantes: a auto apreciação, a capacidade de assumir algo e a responsabilidade sobre o outro. 
Abordaremos estes elementos como fatores capazes de determinar o sucesso ou o fracasso na atuação dos grupos 
e das equipes.
Jair José Marangoni (Diretor Departamento de Ação Cultural – Cultura)

27/10/11 – quinta-feira – 8h às 10h
Liderança e Empreendedorismo no Trabalho
Os líderes nascem ou são formados? Princípios gerais de liderança. Características de um líder. Empreendedorismo, 
a qualidade de um líder.
Daniel Alves da Silva (Chefe da Seção de Gestão de Compras–Administração)

27/10/11 – quinta-feira – 10h às 12h
Aposentadoria: quando se deve pensar sobre isso?
A palestra tem por objetivo suscitar reflexões sobre aposentadoria e sobre o processo de planejamento para 
aposentar-se.
Bárbara Trevizan Guerra 
Érica Vidal da Cunha
(Estagiárias junto a FAAC Unesp Bauru/SP)

27/10/11 – quinta-feira – 12h às 14h
Equipes de Trabalho: da consolidação ao desenvolvimento
Esta palestra consiste em apresentar o tema trabalho em equipe, conceituando-o, ressaltando os aspectos 
fundamentais para consolidação e desenvolvimento do mesmo, além de destacar a diferença entre grupo de 
trabalho e equipe de trabalho.
Jéssica Borges Santa Rosa
Marina Zulian Delazari
(Graduandas em Psicologia na USC Bauru-SP)

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI Stélio Machado Loureiro convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal e deliberação sobre uso de verbas públicas. A primeira chamada será dia 27 de outubro de 2011, 
quinta-feira, às 13h e 30min, em sua sede própria, sito à Praça Rodrigues de Abreu nº 3-51, Centro, CEP: 
17015-240. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda 
chamada, no mesmo local e data às 14h. 

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO NOME VALOR
9929/2010 A.G. SORIANO - ME R$ 1.237,00
9929/2010 A.G. SORIANO- ME R$ 2.078,16
18930/2011 ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME R$ 370,94
18930/2011 ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME R$ 480,26
18930/2011 ADESCRYN GRAFICA EDITORA LTDA - ME R$ 746,00
45917/2011 AGROSOLO BAURU AGROPECIARIA LTDA R$ 589,30
39499/2010 AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA R$ 203,50
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G..L..P LTDA R$ 600,00
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G..L..P LTDA R$ 800,00
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G..L..P LTDA R$ 7.281,60
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G..L..P LTDA R$ 2.320,00
19590/2011 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA R$ 24.450,00
20993/2010 APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA BAURU- ME R$ 3.537,00
45310/2010 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 900,00
44789/2008 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 32.955,79
44789/2008 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 91.300,32
44789/2008 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 30.467,09
44789/2008 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 44.854,05
45310/2010 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAUR R$ 3.244,94
10823/03 BANDA MUNICIPAL DE BAURU R$ 7.535,52
20089/2011 BECTON DICKINSON INDS. CIRURGICAS LTDA R$ 13.700,00
20089/2011 BECTON DICKINSON INDS. CIRURGICAS LTDA R$ 800,00
10019/2010 BIO LOGICA COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA R$ 728,12
9824/2011 BRASIMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 9.549,60
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS E LEG L R$ 18,30
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS E LEG L R$ 100,84
2554/2011 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS E LEG L R$ 4.203,40
2554/2011 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS E LEG L R$ 19.650,37
40832/09 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS E LEG L R$ 12,00
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 106,44
40832/2010 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 472,65
2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 7.493,90
2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 49.536,60
2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 7.148,55
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2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 48.208,70
41152/2010 CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA ME R$ 6.489,40
23859/2010 CIMENTO RIO COMK. E REP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO R$ 9.661,60
47468/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL R$ 9.169,10
30051/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL R$ 4.386,75
9928/2010 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 129,10
9773/2011 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 404,80
9773/2011 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 303,60
142/2011 COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZZ R$ 525.999,18
142/2011 COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZZ R$ 92.823,38
47468/2010 COSTA CAMARGO COM. DE  PRODS. HOSPITALARES R$ 125,00
45502/2009 CRIALALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 7,30
45502/2009 CRIALALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 783,00
30051/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 666,00
30051/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 6.660,00
47468/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 4.865,20
47468/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 29.835,00
47468/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 8.598,00
19590/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 9.150,00
19590/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 7.170,20
19590/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS R$ 39.070,00
48244/2010 DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 163,80
38341/2010 DIRETCT SECURITY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA R$ 5.580,00
19590/2011 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 565,00
19590/2011 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 10.848,65
47468/2010 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 571,20
49599/2010 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODS. CIR. HOSP. LT R$ 7.463,70
565/2010 EXPRESSO DE PRATA LTDA R$ 4.868,50
28066/2010 F M B QUEIROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA R$ 648,00
30051/2010 FARMACONN LTDA R$ 1.824,00
31974/2011 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA ME R$ 7.203,40
47627/2011 FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE BAURU- FUND. R$ 950,00
48361/2010 GRAFICA COELHO BAURU LTDA R$ 44,00
42227/2009 H  AIDAR PAVIMENTAÇÃO OBRAS LTDA R$ 225.924,50
42227/2009 H  AIDAR PAVIMENTAÇÃO OBRAS LTDA R$ 39.830,69
8923/2009 IMPRENSA OFIC. EST. S. PAULO S/A R$ 1.180,03
40683/2009 INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME R$ 1.680,00
30051/2010 . INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 4.586,40
47468/2010 . INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 29.809,60
47468/2010 . INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 9.280,00
19590/2011 . INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 8.145,00
48429/09 JBS S/A R$ 49.303,80
20914/2010 LP ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 693,95
29076/2011 MC GONÇALVES SÃO JOSE DO RIO PRETO ME R$ 1.750,00
53/2011 MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS R$ 921,12
53/2011 MARCOS ROBERTO MATURANA R$ 775,68
53/2011 MARIZE AP. TRINDADE DA CUNHA R$ 1.187,76
52399/2010 MAX MEDICAL COM DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALAR R$ 6.054,00
083/2011 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 167,00
29441/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 6.076,80
83/2011 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP R$ 4.008,00
29441/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP R$ 3.600,00
29441/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP R$ 2.160,00
29458/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP R$ 2.390,00
30051/2010 NATULAB LABORATORIO S/A R$ 1.470,00
53/2011 NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA R$ 836,28
6991/04 ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL R$ 10.510,56
6714/2011 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 859,00
27545/2010 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LT R$ 4.194,85
11347/2011 PEDREIRA NOVA FORTALEZA R$ 11.319,00
11347/2011 PEDREIRA NOVA FORTALEZA R$ 8.477,00
12780/2011 PERSONAL ELIAS IMOVEIS LTDA R$ 8.000,00
13280/2011 PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA R$ 17.165,00
45632/2010 PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA -EPP R$ 545,30
45632/2010 PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA -EPP R$ 79,80
45632/2010 PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA -EPP R$ 212,80
16260/2011 PORTAL P SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA -EPP R$ 1.920,00
9338/2010 PORTO DE AREIA D M REGHINE LTDA R$ 547,56
19590/2011 PRATI DONADUZZI CIA LTDA R$ 3.175,02
19590/2011 PRATI DONADUZZI CIA LTDA R$ 365,06
19590/2011 PRATI DONADUZZI CIA LTDA R$ 1.208,40

48228/2010 PROVISÃO JC COMEERCIO DE ELETRO ELETRONICO L R$ 2.500,00
6228/2010 REFRICLINICA BAURU LTDA R$ 3.590,40
53/2011 REGINA SEDANO TREVISAN R$ 909,00
53/2011 REGINA SEDANO TREVISAN R$ 909,00
2554/2011 RODRIGUES VALLI LTDA ME R$ 59,80
37575/2010 S Y YUHARA ME R$ 26,30
37535/2010 S Y YUHARA ME R$ 127,72
37575/2010 S Y YUHARA ME R$ 4,53
38635/2010 S Y YUHARA ME R$ 181,40
37629/2010 S Y YUHARA ME R$ 168,00
38635/2010 S Y YUHARA ME R$ 472,50
37629/2010 S Y YUHARA ME R$ 2.951,46
37629/2010 S Y YUHARA ME R$ 905,89
18382/2010 SESQUINI CORRETORA DE SEGUROS S/C  LTDA R$ 60,00
37627/2010 TERRAO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 26,54
37627/2010 TERRAO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 45,58
20914/2010 TORINO INFORMATICA LTDA R$ 2.690,00
20914/2010 TORINO INFORMATICA LTDA R$ 2.690,00
45310/10 TRANSURB –ASS. DAS EMP. DE TRANSP. COL. BAURU R$ 4.144,94
44789/08 TRANSURB –ASS. DAS EMP. DE TRANSP. COL. BAURU R$ 199.577,25
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 17.390,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 7.025,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 17.390,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 4.104,04
7298/2010 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 1.960,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 17.390,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 7.025,00
11469/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 17.390,00
7298/2011 VEGA  DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 1.960,00
19590/2011 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2.825,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 40/2011
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

07/10/11 PISO FIXO SARAMPO E RUBEOLA 11.295,50
10/10/11 PAC – ÁGUAS DO SOBRADO 64.917,82
10/10/11 FPM 620.264,00
10/10/11 ISS SIMPLES 14.856,82
11/10/11 FUNDEB 1.982.607,55
11/10/11 CRED. ROYALTIES 251,95
13/10/11 ISS SIMPLES 3.068,99
13/10/11 DST-AIDS – CASA DE APOIO 9.600,00
13/10/11 PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE 4.500,00
13/10/11 CIDE 176.674,06
14/10/11 DST-AIDS – FÓRMULA INFANTIL 20.154,95
14/10/11 DST-AIDS 107.898,00
17/10/11 PISO ALTA COMPLEXIDADE 11.535,00
17/10/11 IGD BOLSA FAMÍLIA 15.373,80
17/10/11 PISO ALTA COMPLEXIDADE II 10.000,00
17/10/11 INCRA 143.719,33

Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 3235-1038
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H

INTERNET:- E-mail: meio_ambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento 
(autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 
6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
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simples) conforme Lei nº 4.368/99.
*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem 
protegidas com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos: Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga, 
Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-
de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, 
Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-
pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADOS

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar à Srª DRIELLY LETÍCIA DA SILVA, residente na Rua Galdêncio Piola, nº 3-37, Vila São Paulo, 
o comparecimento a esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar de assunto relacionado ao 
Processo nº 28393/2011.”

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar à Srª SÔNIA APARECIDA PINTO, residente na Rua Maria Bigheti Limão, nº 1-64, Nova Bauru, 
o comparecimento a esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar de assunto relacionado ao 
Processo nº 42385/2011.”

REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 38633/2010
INTERESSADO: Sueko Oi Takiguchi
ENDEREÇO: Rua Rafael Pereira Martini, n° 6-62, Jardim Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizado ao centro do Imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 38558/2011
INTERESSADA: Samira Áurea Passaio
ENDEREÇO: Rua Antônio Manoel da Costa, nº 4-85, Jardim Alvorada
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 19318/2011
INTERESSADO: Luciana Benedette de Queiroz Marinheiro
ENDEREÇO: Rua Junichi Hanawa, nº 1-54, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

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

PROCESSO: 51725/2011
INTERESSADA: Irani Barlatti de Oliveira
ENDEREÇO: Rua Santo Garcia, nº 6-63, Pousada da Esperança
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Moringa localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 50421/2011
INTERESSADA: Neusa de Oliveira Santos
ENDEREÇO: Rua Antônio Jerônimo da Silva, ao lado esquerdo do nº 2-180
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Flamboyant localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 51088/2011
INTERESSADA: Teresinha Dias Silva
ENDEREÇO: Rua Geny Triunpho Moreira, nº 1-05, Núcleo Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 51153/2011
INTERESSADO: Everton José Loureiro
ENDEREÇO: Rua Marcelino Garcia Sanches, nº 2-011, Jardim Country Club
ESPÉCIES DEFERIDAS: 03 Leucenas, sendo 01 à esquerda do imóvel, 01 ao centro do imóvel e 01 à 
direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 03 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 49745/2011
INTERESSADA: Gisleide de Jesus Izidoro
ENDEREÇO: Rua Professora Luzia Peres Rego, nº 2-53, Parque Júlio Nóbrega
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Albízia localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 50495/2011  
INTERESSADO: Áureo de Freitas Nascimento
ENDEREÇO: Rua José Abraços Santinho, nº 7-56, Cruzeiro do Sul
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Saboneteiras, sendo 01 à direita do imóvel e 01 ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO (recurso): 48975/2011
INTERESSADA: Dirce Rodrigues Balderramas
ENDEREÇO: Rua João Carlos Perazzo, nº 1-43, Núcleo Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 51749/2011
INTERESSADO: Lincoln Elias Fernandes
ENDEREÇO: Rua dos Pedreiros, nº 6-83, Núcleo Gasparini
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Ficus, sendo 01 à direita do imóvel e 01 ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 45995/2011
INTERESSADO: Hidelfonso Joaquim de Freitas
ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta, nº 22-40, Jardim Godoy
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 47154/2011
INTERESSADO: José Jácomo Marchiotte
ENDEREÇO: Rua Pedro Lira, nº 1-84, Jardim Hojas
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Mangueira localizada à esquerda do imóvel, 01 Jaqueira localizada ao centro 
do imóvel e 01 árvore não identificada localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 03 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 50688/2011
INTERESSADO: Waldo Cyro Geraldi
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Claro (esquina com a Rua Padre João), Altos da Cidade
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Canelinhas, sendo 01 à esquerda do imóvel e 01 à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 51903/2011
INTERESSADA: Ivanir Pinatto Seniciato
ENDEREÇO: Rua Gustavo Maciel, nº 32-32, Vila Mariana
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Ipê localizado à esquerda do imóvel e 01 árvore não identificada localizada 
à direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte 

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 31755/2011
INTERESSADA: Viviane Pinheiro Moreira
ENDEREÇO: Rua Antônio Xavier de Mendonça, nº 3-69, Vila Santa Tereza
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 03 Sibipirunas, sendo 01 à direita do imóvel, 01 ao centro do imóvel e 01 à 
esquerda do imóvel 
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (recurso): 31752/2011
INTERESSADA: Viviane Pinheiro Moreira
ENDEREÇO: Rua Cussy Júnior, nº 12-37, Centro
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Oitis, sendo 01 à esquerda do imóvel e 01 à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 51102/2011
INTERESSADO: Alfredo Francisco de Souza
ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio de Ávila Rebouças, nº3-45, Jardim Eldorado
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 03 Mongubas, 01 à direita do imóvel, 01 na esquina do imóvel e 01 na lateral 
do imóvel (Rua José Munhoz) 
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Limpeza, levantamento e equilíbrio de copa executadas pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 51491/2011
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INTERESSADA: Maria Carvalho de Figueiredo Gamonal
ENDEREÇO: Rua Professor Nempuku Sato, nº 2-56, Núcleo Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 49988/2011
INTERESSADO: Walber Alfredo Victal Rodrigues 
ENDEREÇO: Rua José de Anchieta, nº 1-184, Núcleo Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Saboneteira localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Levantamento de copa executada pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (recurso): 42020/2011
INTERESSADA: Selma Maria de Aguiar Colnaghi
ENDEREÇO: Rua Gerson França, nº 13-51, Vila Régis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO (recurso): 46656/2011
INTERESSADO: Lúcia Terenciano da Silva
ENDEREÇO: Rua Bernardino Pereira, nº 7-69, Vila Alto Paraíso
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 51441/2011
INTERESSADO: Oswaldo Fonssati
ENDEREÇO: Alameda dos Alecrins, nº 2-51, Parque Vista Alegre
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel e 01 Oiti localizado à esquerda do 
imóvel 
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Rebaixamento de copa executada pela Secretaria

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

PROCESSO: 52874/2011
INTERESSADO: Oswaldo Rodrigues de Lima
ENDEREÇO: Rua Xingu, nº 2-51, Higienópolis
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Sibipirunas localizadas na lateral do imóvel (Rua Conselheiro Antônio 
Prado – 2ª e 3ª árvore em relação à esquina com a Rua Xingu) 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada na lateral do imóvel (Rua Conselheiro Antônio 
Prado – 1ª árvore em relação à esquina com a Rua Xingu) 
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Limpeza, levantamento e equilíbrio de copa executadas pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 49681/2011
INTERESSADO: Dauri Rubens de Oliveira Tavano
ENDEREÇO: Rua Gutemberg de Campos, nº 1-56, Jardim Marambá
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada na lateral do imóvel (Rua Doutor José Ranieri)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba na esquina do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
    - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria
    - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 47608/2011
INTERESSADO: José Aguilhar
ENDEREÇO: Rua Aricanduva, nº 5-29, Núcleo Residencial Perdizes
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Pata-de-vaca
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
    - Limpeza, condução e levantamento de copa executadas pela Secretaria
    - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Processo (recurso): 17985/2011 – Auto de Infração nº 017-B
Interessado: Nelson Micheloto

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, AS EMPRESAS QUE SOLICITARAM DESTA SECRETARIA, ANÁLISE 
TÉCNICA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA NO PERÍODO DE 06/10/11 À 11/10/11.

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL

PROCESSO INTERESSADO
33538/11 CONSTANCIO E CONSTANCIO BAURU LTDA ME

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
PROCESSO INTERESSADO

54178/11 SORRI-BAURU

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PROCESSO INTERESSADO

55102/11 MARGARETE FERREIRA DA SILVA ME

SEGUE ABAIXO, A DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E LICENÇAS AMBIENTAIS EXPEDIDAS 
NO PERÍODO DE 03/10/11 À 07/10/11.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
Processo Cadastro Interessado
54178/11 5153 SORRI-BAURU

EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Processo Cadastro Interessado
19496/06 768 MARCIO ALCIDES GONÇALVES DA SILVA
40553/06 1145 QUADRA SETE LANCHES LTDA ME
8984/07 731 ANDERSON PETENUCI BAURU ME
14166/07 709 REVISAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
17288/07 857 KLIC FOTOS BAURU LTDA ME
18191/07 882 CASTILHO BORRACHARIA E AUTO ELÉTRICA LTDA ME

SEGUE ABAIXO, AS EMPRESAS QUE PELO FATO DE SUAS ATIVIDADES NÃO ESTAREM 
RELACIONADAS NO ANEXO I DA LEI 4362/99 QUE DISCIPLINA O CÓDIGO AMBIENTAL 
DO MUNICÍPIO DE BAURU, E POR ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, NÃO SERÃO LICENCIADAS, PORÉM, FICAM CADASTRADAS.

Processo Cadastro Interessado
4003/07 3854 NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
54558/10 5154 POSTO BAURU 10 LTDA
16820/11 4958 ACUMULADORES AJAX

Secretaria de Obras
Eliseu Areco Neto

Secretário

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.081/10 – PROCESSO Nº 15.402/10– 
CONTRATANTE:- MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: EMPRESA PONTEPEDRAS 
MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA..– OBJETO:- Em razão da necessidade da aquisição de mais 
24,9981% da quantidade dos itens constantes do objeto do contrato, para o fim de acrescer 3.607 m³ de 
pó de pedra isento de pedrisco; 1.803 m³ de pedrisco peneirado e 225 m³ de pedra rachão ao objeto do 
contrato, nos termos das informações constantes às fls. 225, e demais documentos encartados no Processo 
Administrativo nº 15.402/10, as partes resolvem alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original 
que passa a ter a seguinte redação: “1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE a 
quantidade de 19.607 m³ DE PÓ DE PEDRA ISENTO DE PEDRISCO, 9.803 m³ DE PEDRISCO 
PENEIRADO e 1225 m³ DE PEDRA RACHÃO, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 124/10 e nos 
termos de sua proposta anexada ao Processo nº 15.402/10.” Considerando o aumento quantitativo 
discriminado na Cláusula 1 do presente aditivo será acrescida ao valor original do contrato a quantia R$ 
236.670,00 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais), passando o valor total do presente 
contrato de R$ 982.817,29 (novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e nove 
centavos) para R$ 1.219.487,29 (um milhão, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 
e vinte e nove centavos), razão pela qual a cláusula 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: 
“4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição do objeto descrito na Cláusula Primeira 
à importância de R$ 1.219.487,29 (um milhão, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais 
e vinte e nove centavos), que será suportada pelas dotações orçamentárias: FICHA 264-3.3.90.30.99-
15.451.0015-2041, FICHA 265 - 3.3.90.30.99-15.451.0015-2042, FICHA 277 – 4.4.90.51.99-15.451.0015-
1010 e FICHA-218-3.3.90.30.99-15.451.0015-2042 e FICHA 226 – 4.4.90.51.99 – 15.451.0014-1006– 
OBRAS.”. - ASSINATURA:- 07/10/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Rodrigo Riad Said

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 964/11, o Sr. Ricardo Sanches, Rua Eng.º Saint Martin, nº 12-46, apto 
24, Cento, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0061, Lote 011, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).
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PROCESSO INTERESSADO
33538/11 CONSTANCIO E CONSTANCIO BAURU LTDA ME

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
PROCESSO INTERESSADO

54178/11 SORRI-BAURU

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PROCESSO INTERESSADO

55102/11 MARGARETE FERREIRA DA SILVA ME

SEGUE ABAIXO, A DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E LICENÇAS AMBIENTAIS EXPEDIDAS 
NO PERÍODO DE 03/10/11 À 07/10/11.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
Processo Cadastro Interessado
54178/11 5153 SORRI-BAURU

EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Processo Cadastro Interessado
19496/06 768 MARCIO ALCIDES GONÇALVES DA SILVA
40553/06 1145 QUADRA SETE LANCHES LTDA ME
8984/07 731 ANDERSON PETENUCI BAURU ME
14166/07 709 REVISAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
17288/07 857 KLIC FOTOS BAURU LTDA ME
18191/07 882 CASTILHO BORRACHARIA E AUTO ELÉTRICA LTDA ME

SEGUE ABAIXO, AS EMPRESAS QUE PELO FATO DE SUAS ATIVIDADES NÃO ESTAREM 
RELACIONADAS NO ANEXO I DA LEI 4362/99 QUE DISCIPLINA O CÓDIGO AMBIENTAL 
DO MUNICÍPIO DE BAURU, E POR ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, NÃO SERÃO LICENCIADAS, PORÉM, FICAM CADASTRADAS.

Processo Cadastro Interessado
4003/07 3854 NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
54558/10 5154 POSTO BAURU 10 LTDA
16820/11 4958 ACUMULADORES AJAX

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 965/11, o Sr. Ricardo Sanches, Rua Eng.º Saint Martin, nº 12-46, apto 
24, Cento, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0061, Lote 012, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 966/11, o Sr. Ricardo Sanches, Rua Eng.º Saint Martin, nº 12-46, apto 
24, Cento, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0061, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 967/11, o Sr. Ricardo Sanches, Rua Eng.º Saint Martin, nº 12-46, apto 
24, Cento, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0061, Lote 015, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1706/11, o Sr. João Pedro de Souza, Rua Francisco do Rego Carranca, 
nº 3-05, Jardim Vânia Maria, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua João Lopes 
Toledo, qt. 4, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1028, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 968/11, o Sr. Ricardo Sanches, Rua Eng.º Saint Martin, nº 12-46, apto 
24, Cento, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0061, Lote 016, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 938/11, o Sr. Segio Alves, Rua Salvador Filardi, nº 20-28, Vila 
Industrial, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0071, Lote 004, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1397/11, o Sr. João Lopes Toledo, Rua Alexandre Favero, nº 7-81, 
Jardim Celina, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 5, Quadra 0858, Lote 011, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1413/11, ao (a) Sr(a). Gerci Fernandes, Rua Alfredo Rodrigues de 
Souza, nº 11-83, Parque São João, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Alfredo Rodrigues 
de Souza, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 3008, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como 
proprietário(a). Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1054/11, o Sr. Nelson Colacop Filho, Rua dos Jambeiros, nº 3-96, 
Pres. Ernesto Geisel, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Dr. Otto de Carvalho, 

cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 2396, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1721/11, o Sr. Marildo Martins, Rua Romeu Jose Bastos, nº 3-42, 
Jd. Silvestri, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Minoru Kasama, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 4, Quadra 2396, Lote 037, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 925/11, o Sr. Sidnei Ferro Molina, Rua Ezequiel Ramos, nº 20-35, 
Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Carlos Giaxa, nº 3-86, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0581, Lote 008, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face 
o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei 
Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1439/11, o Sr. Wilson Roberto Faria Siqueira, Rua 13 de Maio, nº 
20-75, Vila Noemy, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Avenida Comendador Jose 
da Silva Martha, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0550, Lote 007, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 282/11, o Senhor Antonio Fonseca, Rua Presidente Kennedy, nº 16-
30, Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Presidente Kennedy, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 3, Quadra 0374, Lote 017, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, 
implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de 
R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1714/11, a Senhora Liliana Carvalho dos Santos, Rua 15 de 
Novembro, nº 7-60, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua 15 de Novembro, nº 7-60, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0092, Lote 046, onde consta Vossa Senhoria como proprietária. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1598/11, o Senhor Renato More de Figueiredo, Rua Carlos Del Plete, 
nº 11-51, Jardim Europa, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, qt. 18, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0525, Lote 021, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1599/11, o Senhor Renato More de Figueiredo, Rua Carlos Del Plete, 
nº 11-51, Jardim Europa, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Rua Augusto João Costa, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0525, Lote 022, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1600/11, o Senhor Renato More de Figueiredo, Rua Carlos Del Plete, 
nº 11-51, Jardim Europa, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Rua Augusto João Costa, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0525, Lote 023, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1577/11, o Senhor Adilson Vieck, Rua Fuas de Mattos Sabino, nº 
10-71, Jardim América, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, qt. 11, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0534, Lote 018, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1647/11, o Senhor Marcelo Roger Fabricio, Alameda das Hortencias, 
nº 8-68, Jd. Araruna, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Al. Das Hortencias, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0142, Lote 020, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face 
o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei 
Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1648/11, o Senhor Pedro Alvares de Almeida, Al. Dos Miosotis, 
nº 4-21, Jd. Araruna, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Al. Dos Miosotis, nº 4-21, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0142, Lote 017, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1639/11, o Senhor Antonio Rodrigues Cachucho Nt, Al. Dos 
Crisantemos, nº 1-125, Jd. Araruna, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Al. Das Magnólias, 
nº 1-44, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0091, Lote 024, onde consta Vossa Senhoria como 
proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao 
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº Ofício 1645/11, o Senhor Valter Antonio da Silva, Al. Das 
Dalias, nº 4-35, Vila Gimenez, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Al. Das Açucenas, qt. 4, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0102, Lote 014, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. 
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da 
Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa 
no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1644/11, a Senhora Sandra Tavares, Al. Dos Geranios, nº 4-33, 
Madureira, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Al. Das Açucenas, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 4, Quadra 0102, Lote 015, onde consta Vossa Senhoria como proprietária. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 
5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1704/11, o Senhor Renato Gomes Dias, Rua Vicente Pellegrini 
Savastano, nº 9-30, Jd. Dona Lili, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Rua Vicente Pellegrine 
Savastano, nº 9-30, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0413, Lote 015, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 916/11, a Senhora Sueli Cebalos de Mesquita, Rua Vicente Pellegrini 
Savastano, nº 9-54, Jd. Dona Lili, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à  Rua Vicente Pellegrine 
Savastano, nº 9-54, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0413, Lote 017, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração 
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo 
explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de 
penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
RELAÇÃO DE PROCESSOS LIBERADOS NO PERÍODO DE 01/10/11 A 15/10/11 

APROVAÇÃO/HABITE-SE/OUTROS

PROCESSO  INTERESSADO
45391/2011     HEBI CARVALHO HERNANDES SACOMANI
40295/2011     ERICK MARLON DE FARIAS
46392/2011     MARILENE KIMIE KAWAMOTO
51144/2011     BRUNO HENRIQUE LUCON
42206/2011    SYLAS EDUARDO CHAVES DE OLIVEIRA
41678/2011     SERGINA RIBEIRO CHEQUE
53690/2010     BENEDITO JUNIOR
24703/2009     FRANCISCO SESQUINI JUNIOR
00189/2011     FLAVIO DE CARVALHO
50558/2010     EVERALDO CRIVELARI
35586/2010     FERNANDA DE JESUS BARRETO
22883/2011     LUIZ CARLOS LUCIANO
14692/2010     EDERSON APARECIDO DARROS
47924/2011     ODETE MESSIAS VIERIA
34333/2011     SAMIRA GANEJ
19843/2011     MOISES COLOMBO PRADILHA
13353/2011     PATRICIA MAREGA ODA
22943/2011     FLORDELIZ JACINTHO
24518/2011        EFRAIM MARQUES
14653/2011       JULIO CESAR ROCHA MENDES
52498/2011      JOSÉ CARLOS MENDES AGUIRRE
19867/2006      ALDO DEIENNO JUNIOR
52617/2011     GUSTAVO ZUIM MARTINS
52194/2011     JONATHAN GARCIA
51105/2011     IRINEU CHERMONT
51898/2011     CRISTIANE CONCHINELLI
49479/2011     SONIA MARQUES JOAQUIM CARNEIRO
52726/2011     CASSIO MOLINA CONSTRUTORA LTDA
53534/2011      ADEMIR PRUDENTE  
52347/2011     THIAGO VENANCIO
52278/2011     RODRIGO DE LIMA LOPES
52648/2011     RODRIGO TONELLI SEBASTIÃO
41596/2011     FABIO EUGENIO DE SOUZA
48072/2011     PAULO LIMÃO
51436/2011     ODAIR ANTONIO LUCIO
52452/2011     NIVALDO BARRETO SOARES
52759/2011     FERNANDO SVIZZERO DA SILVA LOBO    
53286/2011     CECILIA DE SOUZA FREITAS
07519/1996     CECILIA DE LIMA GOMES
17097/1992     JOÃO SANTOS DA SILVA
37212/2008     JOSE MARIO DE SOUZA BARBEIRO
24857/2011     MARIA DO CARMO PEREIRA  DE ASSIS 
20107/2011     ACYR DOS SANTOS
23870/2010     GILBERTO PERES
38597/2010     LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA
47544/2010     DIEINIS SILVA FRACARO
15313/2010     MARIA DEL GAUDIO FRANCISCO
43191/2010     SERGIO ROBERTO BIGHETTI
53867/2011     NILSON MODOLO
50524/2011  GILBERTO FERRARI
24547/2011  SIMONE DE CASSIA CORREA PEREIRA
06284/2010  NEIDE VIEIRA DOS SANTOS
45701/2010  MARIA HELENA DOS REIS
52548/2010  RENATO FERNANDO CEZARIO
34918/2011  JUVENIL ARF
52552/2010  FABIO ROBERTO DA SILVA
43219/2010  CARLOS ROBERTO DE SA CARDOSO
13574/2010  THEIA CARLA MARIA SILVERIO DE SOUZA
06560/2010  SARA REGINA CORREA GONÇALVES
45167/2011  RÁDIO UNIVERSITARIA UNESP/ INSTITUCIONAL
46920/2011  ROSILANE  FROSSARD MARQUES
53436/2011  SAMIRA GANEJ
51112/2011  MARILENE BORGES PAMPANA
51995/2011  ROGÉRIO RIGONI DOS SANTOS
50732/2011  TIAGO RICARDO DOS REIS
52916/2011  JURACIR AGUIAR SILVA MARTINS
52685/2011  ANDREIA DOS SANTOS ARAUJO
53582/2011  MICHELLE  FATIMA E SILVA GONÇALVES
52978/2011  SIDINEIA DE ALMEIDA CASTRO PEREIRA
51866/2011  ESTEVAM DE ALMEIDA CINTRA
51871/2011  NELSON ROSA
53808/2011  JULIANA DOS SANTOS  CHRISTICHINI
46916/2011  ROSILENE FROSSARD MARQUES
52621/2011  RODRIGO GRANDINI PINHEIRO
52968/2011  SIDNEI  ALVES DE OLIVEIRA
26359/2011  FLAVIO ANTONIO DA SILVA
27153/2006  GISLAINE APARECIDA PERES
53867/2011  NILSON MODOLO
53784/2011     PEDRO DUNGUE FILHO
53793/2011     RONALDO GASPAR
53811/2011     EDNEI DOMINGOS DOS SANTOS
51534/2011     ANTONIO SERGIO VERONESE
43558/2011     ANTONIO CLEMENTE MORATA LASSO
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34197/2011     MIRELA TICIANELI DE OLIVEIRA  
53275/2011     NEIVA ROSA MARIN LOPES
10372/1993     ANTONIO CARLOS SOUZA BELORIO
35395/2008     CARLOS JOSE MARTINS
23741/2010     CLAUDINEIS MARTINS
21530/2011     JULIANA UJIMORI DA CUNHA BASTOS
21531/2011     JULIANA UJIMORI DA CUNHA BASTOS
04274/2011     JOSE CARLOS DA CUNHA BASTOS JUNIOR

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
PORTARIA Nº 144/2011

 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, no uso das suas 
atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/93, Resolve:
 Com base no Decreto nº 10.088 de 20 de setembro/2005, autorizar o servidor abaixo, a conduzir 
viaturas da Secretaria Municipal de Saúde.

Alexandre Bandeira Moreira Jorge, RG 23.493.309-4, CNH 02088917701
 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade por 06 meses a partir da 
mesma data, conforme art. 1º do referido Decreto.

Dr. José Fernando Casquel Monti
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 145/2011
 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI, no uso das 
suas atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/1993, 
considerando:
 A Lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 60, incluiu na redação do § 3, do artigo 31 da Lei 
3.373 de 29 de julho de 1.991, que trata do pagamento do adicional de sobre aviso, os setores que prestam 
atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde,

 E que os servidores deverão ser designados através de portaria do Secretário Municipal de 
Saúde,

Resolve:
Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem em plantão de sobre aviso.

ESP. EM SAÚDE – ENFERMEIRO – PRONTO SOCORRO/SAMU
MATRICULA NOME
23607 Marilene Lombardoso
24271 Roberto de Campos Lopes
15923 Paulo Roberto Graça Abiuzzi

 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 10 de outubro de 2011

JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI
Secretário Municipal de Saúde 

RELAÇÃO DE SERVIDORES QUE APRESENTARAM TITULOS PARA PROMOÇÃO 
POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQPE) ANALISADOS PELA COMISSÃO DE 
DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL, DE ACORDO COM A LEI Nº5950/2010 COMBINADO COM 
O DECRETO Nº11509/2011.
DEFERIDOS:

MATRIC. NOME CURSO
28257 ADRIANA APARECIDA Especialização em administração dos serviços de saúde
24993 ADRIANA BERNARDINI A. SCANAVINI Especialização saúde do trabalhador
28610 ADRIANA DO VALE RAMOS Técnico em enfermagem
25950 ADRIANA FERRAZ DALIER BERBEL Especialista em cardiologia
25206 ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS Especialização em cirurgia de cabeça e pescoço
24526 ANA AP. FRANCISCA DE JESUS Técnico em enfermagem
25604 ANA KARINA FERNANDES VIEIRA Especialização em administração dos serviços de saúde
28601 ANA LAURA SPIRANDELI C. DE OLIVEIRA Especialização em saúde mental
17191 ANAHY ACOSTA Especialização em patologias da comunicação
25791 ANDREA CRISTINA M DURGAN Especialização em violência contra criança e adolescentes
14303 ANECY FATIMA T. ALVES BERONI Especialização em patologias da comunicação
25498 AUGUSTO DA CUNHA NUNES Especialização em medicina do trabalho
28435 AUREA DOS SANTOS GARCIA Especialização em enfermagem do trabalho
22142 BEATRIZ AP. FERRAZ DE A. STRINGACI Especialização em administração dos serviços de saúde
16402 BEATRIZ RABELLO GOBBO Especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde
13933 CARLOS GERALDO PEREIRA DE CARVALHO Especialização em saúde do trabalhador
28592 CASSIA MARQUES DA ROCHA Especialização em enfermagem em urgência e emergência
21546 CASSIA REGINA DE SOUZA Especialização em administração dos serviços de saúde
25407 CECILIA MIDORE HIGASHI TAIRA Especialização em enfermagem do trabalho
25502 CHIYOKO MINAMMI TAMANAKA Especialização em enfermagem centro cirúrgico
28067 CIRLENE AP. GALELLI LEITE Técnico em enfermagem
28595 CLARICE CORDEIRO BATISTA Técnico de enfermagem
14602 CLARISSE MOTA CARREIRA 2º GRAU
23369 CLAUDIA AKEMI NACAMURA Especialização em odontopediatria
24510 CLEUSA ASSIS PINTO Especialista em enfermagem e obstétrica
20179 CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS Técnico em Enfermagem
22842 DARALICE MADY COLELHO DOS SANTOS Especialização em administração dos serviços de saúde
17271 DENISABETH ALMEIDA RAMALHO Especialização em medicina do trabalho
15518 DENISE CECILIA F. DA SILVA Especialização em administração dos serviços de saúde
14721 DEVANILDE DE LOURDES GONÇALVES Técnico em enfermagem
24840 DEVANIR JOSE PIERINE Especialização em homeopatia
23004 DICLEIA REGINA DA SILVA ROSE 2° grau
28245 DILENE AURECI DE OLIVEIRA Técnico em enfermagem
1666 EDMA ROCHA DE OLIVEIRA Técnico em enfermagem
15494 EDNA REGINA SILVA DE GODOY ARAUJO Técnica em laboratório prótese dentária
14952 ELAINE MARIA RIZATTO DOS SANTOS Especialização em saúde publica
14742 ELENA LINHARE VIEIRA Técnico em enfermagem

28157 ELI ROBERTO GARCIA FILHO Especialização em alergia e imunológica pediátrica
14811 ELIANA BATISTA DE SOUZA JUAREZ Especialização saúde do trabalhador
24330 ELIANE BARBOSA BENTO 2º GRAU
22779 ELZA DA SILVA GARCIA MENEZES 2º GRAU
17039 ERICA DANIELA A. SAGGIORO 2º GRAU
20771 EUNICE DE CAYRES MUNIZ Técnico em enfermagem
25101 EUNICE DE FATIMA DO CARMO Técnico em enfermagem
25565 EVANI NALHIATI BASTAZINI Técnico em enfermagem
15854 FABIANA DE SOUZA C. MUCHERONI Especialização em enfermagem em urgência e emergência
15751 FABIO RODRIGUES DE FREITAS Especialização em saúde publica
20726 FELINTO DOS SANTOS NETO Especialização em administração dos serviços de saúde
23498 GLAUDILEIA TRENTIN REGUEIRO ARTIOLI Especialização em periodontia
27527 GLEIDE DE SOUZA FONSECA MORAES Técnico em Enfermagem
27822 GRACIANE SILVA DE SOUZA Técnico em laboratório de prótese dentária
22001 GRAZIELA DE ALMEIDA P. P. MARAFOTT Especialização em dentistica restauradora
20101 HELOISA CASSIA P. M. DA SILVA Técnico em enfermagem
23648 HELOISA CORREA S. MARTINS Especialização em administração dos serviços de saúde
14270 HILDA RODRIGUES DA SILVA Técnico de enfermagem
14476 HILZ EMILIA MEZA Especialização em educação profissional - enfermagem
23576 ILZA BATISTA SANTOS Técnico em enfermagem
25082 IVONE MARIA BARBOSA Técnico de enfermagem
20202 JACQUELINA DIAS COSTA Especialização em administração dos serviços de saúde
23691 JAIR SANTO VIEIRA Técnico em enfermagem
13043 JAIRA MARIA ROCCO KIRCHNER Especialização em serviços de saúde
15164 JANICE MARIA MOREIRA GOMES Especialização em administração dos serviços de saúde
25396 JOÃO SERGIO CARNEIRO Especialização em auditoria dos serviços de saúde
24220 JOSE ARCHANGELO GARCIA  Especialização em medicina do trabalho
17317 JOSE CARLOS DOS SANTOS III Técnico em enfermagem
15793 JOSE GERALDO ARONE Especialização em endodontia
24973 JOSE MAURO DE BENEDICTO Especialização em medicina do trabalho
23836 JOSELITA MARTINS P. A. BARREZZI Especialização em patologias da comunicação
23794 JOSIANE FERNANDES L. CARRAPATO Especialização em administração dos serviços de saúde
25560 JUCICLEIDE MARIA DE VASCONCELOS Técnico em enfermagem
25998 JULIANA BONE Técnico em enfermagem
25937 KAREN ANDRADE TERRABUIO 2º GRAU
25305 KATIA CRISTINA R. TURATO Especialização em políticas sociais e movimentos sociais
23700 KATIA HELENA SISSILIO Técnico em enfermagem
27989 KOZO WADA Especialização em anestesiologista
28550 LAIS CRISTINA DE OLIVEIRA QUEIROZ Técnico em Enfermagem
2599 LAUDICEIA RODRIGUES CRIVELARO Especialização em enfermagem em urgência e emergência
25369 LAZARA TEREZINHA DO CARMO Técnico em enfermagem
15410 LEONARDO UEDA Especialização em medicina do trabalho
17359 LEONICE BENTO GONÇALVES 2º GRAU
20187 LIZETE PEREIRA 2º GRAU
14109 LUCIA HELENA C. PIRES HAMADA Especialização em endodontia
28326 LUCIA HELENA MUSSIO COELHO Graduação em gestão publica
22781 LUCIANA DE O MARTINS Especialização em educação profissional - enfermagem
28584 LUCIANE DE CAMPOS ANDRADE Técnico em enfermagem
27489 LUCIANE PASCOLAT PIVA SABBAGH Especialização em administração dos serviços de saúde
26055 LUCILA PAULA MANSO BACCI Especialização em gestão de programas sociais
21449 LUCIMEIRE DOS SANTOS VIZENTINI 2º GRAU
14583 LUIZ CARLOS PEREIRA Técnico em enfermagem
14117 LUZINETTE ARAUJO DIAS 2º GRAU
28578 MAGDA ODETE ANDRADE DE L. FRENEDA Técnico de enfermagem
14302 MARA DE ARRUDA PRIETO Especialização em enfermagem do trabalho
15042 MARA MARGARETE O. DE BARROS Especialização em saúde publica
28582 MARCIA APARCIDA DE B. VALMOR Técnico de enfermagem
23606 MARCIA BATISTA DOS SANTOS Técnico em enfermagem
28051 MARCIA CALLEJON RODRIGUES Técnico em enfermagem
23438 MARCIA M. GONÇALVES S. CRUZ Especialização em audiologia
28044 MARCOS CAMARGO Técnico em enfermagem
24465 MARIA AP. DA SILVA PADOVAN Técnico de enfermagem
25427 MARIA APARECIDA GARCIA GOMES II Técnico de enfermagem
23830 MARIA CLAUDIA DE SOUZA CARVALHO Especialização em enfermagem em urgência e emergência
16418 MARIA CRISTINA V. FERREIRA CABRAL 2º GRAU
23569 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA Técnico de enfermagem
24284 MARIA DE LOURDES ALVES BARGA Técnico em Enfermagem
23575 MARIA DE LOURDES T. SOUZA Técnico em enfermagem
25555 MARIA HELENA PEREIRA Técnico em enfermagem
20808 MARIA JOSE LOPES PEREIRA Técnico em enfermagem
24766 MARIA LIGIA GERDULIO PIN Especialização em saúde publica
21651 MARIA LUCIA CERQUETANI 2º GRAU
22677 MARIA PAULA ROCHA C. RAMOS Especialização em dentistica restauradora
15412 MARIA RITA DE CASSIA M. COSTA Especialização em medicina do sono
16197 MARIA VIRGINIA D’ALKIMIN Especialização em administração dos serviços de saúde
20928 MARIA WILMA W. RANIERI Especialização em psicopedagogia
23607 MARILENE LOMBARDOSO Especialização em enfermagem unidade de terapia intensiva
24566 MARLI BOICO ROMEIRO SANTOS Técnico de enfermagem
24045 MILENA SCIULLI KUDSE     Especialização  Serviço Social: Políticas Sociais e Movimentos Sociais
26005 MOISES JORGE F. CRISTO Técnico em enfermagem
25966 NEIDE MARTINS DE CAMPOS Técnico em enfermagem
25397 NILDICELI L. MELO ZANELLA Especialista em odontopediatria
25900 NILSON SEBASTIÃO MIRANDA  Especialização em cirurgião geral
23574 NILZA VERA FERREIRA Técnico em enfermagem
12164 ODUVALDO MORENO PRADO Especialização medicina ortomolecular
29084 OSVALDO ANTONIO ROCHA Técnico de enfermagem
22782 PATRICIA AP.O. PINTO Especialização em saúde publica
13718 PATRICIA LOPES MILANESI C. PENTEADO Especialista em periodontia
23598 PAULINA DOBKOWSKI Técnico de enfermagem
24991 PAULO CESAR RAMOS Especialização em cirurgia geral
15923 PAULO ROBERTO G. ABIUZZI Especialização em administração hospitalar
20194 PEDRO BATISTA NETO Técnico de enfermagem
25940 REGINA MARA MONTEIRO DA CRUZ Técnico em enfermagem
27835 RENATA BUSO 2º GRAU
25889 RICARDO BERTOLI DE SOUZA Especialização em ortopedia e traumatologia
15161 RITA DE CASSIA FERREIRA 2º GRAU
20316 RITA DE CASSIA FERRO Especialização em reumatologia
24659 RITA DE CASSIA ORTEGA SABAGE Especialização em endodontia
25989 RITA DE CASSIA RODRIGUES Técnico em enfermagem
24271 ROBERTO DE CAMPOS LOPES Especialização em enfermagem em urgência e emergência
24595 ROLANDO CARDOSO ARENAS Especialização em saúde publica
21759 ROSALIA PEREIRA DE A. FELIPE Técnico em enfermagem
14757 ROSANA MODESTO DA CUNHA BUSH Especialização em periodontia
25414 ROSANGELA FADUL N SPINOSA Especialização em medicina do trabalho
25761 ROSENI PIVATO BERNARDINI 2º GRAU
25057 ROSILDA SATIE AKIMOTO Técnico em enfermagem
23847 RUTE MARIA XAVIER ALVES PIRES Especialização em enfermagem em UTI
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21545 SEFORALI MEDEIROS PINTO MATSUDA Especialização em enfermagem UTI
27532 SILVANA APARECIDA DA COSTA Técnico em enfermagem
21031 SILVIA ANDREA DESTEFANI Especialização em nutrição clinica
28066 SILVIA AP. DA SILVA ROCHA Técnico em enfermagem
24067 SILVIA REGINA ALCANTARA MARTINS Técnico em enfermagem
25052 SIMONE AP. B.  VANCIN DE AGUIAR Especialização em enfermagem medico cirúrgico
15625 SOLANGE MARIA SANT’ANNA Técnico em enfermagem
14261 SOLANGE NARDO MARQUES CARDOSO Especialização em educação profissional - enfermagem
16231 SONIA MARIA DA SILVA 2º GRAU
21721 SONIA MARIA DUARTE SHIASSI Técnico de enfermagem
15775 SONIA MARIZA CASALECCHI 2º GRAU
24454 SONIA REGINA F. LOPES MAGALHAES Especialização em administração dos serviços de saúde
24084 SUELI CAVICCHIOLI AZEVEDO Especialização em administração dos serviços de saúde
15722 SUELI MARIA ALVES SABINO Técnico de enfermagem
25168 TADEU RAIMUNDO DOS SANTOS Técnico em enfermagem
15757 TANIA CRISTINA MADUREIRA BELISSIMO Especialização em psicopedagogia
28267 TATIANA PEREIRA DOS SANTOS Técnico de enfermagem
23560 VALDECIR BATISTA Técnico em enfermagem
21895 VANDERCI MOZELA G. RAPHAEL Especialização em administração dos serviços de saúde
17020 VERA ALVES DA SILVA Técnico em enfermagem
24165 VERA AP. TOMAZ JANEIRO Técnico em enfermagem

INDEFERIDOS:

MATRIC. NOME MOTIVO
800440  MARIA DE FATIMA LEITE PIMENTA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800390  FABIAN WASHINGTON DE OLIVEIRA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800539  GISELE REGINA MACEDO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800322  LIDIANE DOS SANTOS MENEZES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800495  LEILA CASTOR DE FARIA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800317  GRAZIELI VASCONCELOS GOMES NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800483  RENATO BUENO DE MIRANDA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800361  MARILDA ENEIDA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800325  IVONE MARIA DA SILVA SOUZA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800473  MARCIA VALERIA DA S. EVARISTO NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800485  ROSA FABIANA DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800508  CAMILA PINHEIRO DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800533  ANA ANGELICA DE OLIVEIRA FERES NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800535  MARIA AP. PEREIRA BATISTA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800355  IARA ROTTA MARINO   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800544  CLESIO EVALDO VANNUZINI  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800437  JOSE CARLOS BONILHA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800311  RENATA DE FATIMA PADOVAN  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800432  JOSIANE DA SILVA CANO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800365  GEORGIA RODRIGUES LOPES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800526  NILSE APARECIDA FERREIRA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800515  VALDIR PADILHA   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800498  ED WAGNER TEIXEIRA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800534  DIVINA ROSA TAVARES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800319  SONIA APARECIDA F. REDICOPA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800540  ROSIANA DE ALMEIDA JERONIMO NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800481  SAMUEL FERREIRA DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800528  FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800538  VALDELICE DE CASSIA BERNARDO NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800334  ALINE FERNANDA PERAL  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800546  LUIZ CARLOS GONÇALVES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800351  CLAUDIA NAGAO   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800489  CIRSA CASTORINA JUSTO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800502  NEUSA DO CARMO B. DE FREITAS NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800471  MARIA APARECIDA DOS SANTOS III NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800466  THAIS SILVA MOREIRA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800543  SONIA APARECIDA M. MARQUES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800320  ROSANGELA DOS SANTOS COSTA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800530  EVANDRO SILVA   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800463  MARIA DE FATIMA LAINA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800519  ELIANA MACHADO SCHWERT  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800486  NEUSA DOMINGOS DOS SANTOS  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800418  LENIR ARANTES   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800841  VALERIA DA CRUZ COSTA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800362  NIUZETE MOTA DA SILVA SOBREIRA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800379  IRMA RODRIGUES LOSNAK  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800454  CLEILA CRISTINA ALVES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800335  LIGIA MARIA DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800398  ELIANA AOYAMA   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800441  MARIA MALDONADO C. PAVONELLI NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800409  CAMILA MOLINA FIRMINO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800419  WELLINGTON BEZERRA A. PINTO NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800450  ANA FLAVIA FABIO   NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800327  SANDRA MARIA DOS SANTOS  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800287  SILVANA DE ALMEIDA CARVALHO NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800399  ROSELI MACHADO GUARIDO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800324  DEBORAH DE MENEZES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800352  SANDRA APARECIDA FARIAS  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800465  KARINA CRISTIANE DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800536  ELENICE DIAS LOPES DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800461  DOROTEIA BIBIANO LOPES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800381  SIZUE DE FATIMA TOYOTA RODRIGUES NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800396  ELIANE MOTA DA SILVA MARTINS NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800307  EDILSON DOS SANTOS FREITAS  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800350  RAINIER HUMBERTO C. ALGARRA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800349  DANIEL GOMES CALIXTO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800430  EDIMARA APARECIDA P. RUFINO  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800314  SILVIA ALVES DA SILVA MORERA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800403  MIRTES ALVES SIQUEIRA DE OLIVEIRA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800347  RICHELLI MAYRA M. FONTES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800304  GLAUCIA AP. MORAES GUEDES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO

800497  FABIANE OLIVEIRA MIEDES  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800389  MARIA MADALENA G. DA SILVA  NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO
800504  JULIANA APARECIDA DE LIMA PEREIRA NÃO POSSUI CINCO ANOS DE CARGO

    PUBLICAÇÃO DE 11.10.11 A  17.10.11

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
14168/11 RONALDO ALBANO MOREIRA
14368/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA – EPP
14370/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA -  EPP
24561/11 C.A. DA SILVA CONVENIÊNCIA – ME
28663/11 TARDIM & LOPES  - SALGADO LTDA – ME
28664/11 TARDIM & LOPES  -  SALGADO LTDA – ME
28666/11 TARDIM & LOPES  -  SALGADO LTDA – ME
31480/10 PADARIA SANTA FÉ  COLONIAL DE BAURU LTDA EPP
45836/10 C. FERNANDES  & PEREIRA LTDA
14233/11 HUGHES  & TRECENTI  ARTIGOS ESCOLARES LTDA
6258/11 LIZ – ANE  -  ÓPTICAS LTDA – EPP

25867/09 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA EPP
15334/10 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA EPP
40738/10 ANA CAROLINA MORON PEREIRA
42175/09 ANDRÉ LUIZ CRUZ DE OLIVEIRA

DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
12810/11 CAZUO ARAKAWA E CIA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/
SÉRIE

55770/11 MARLY DE FÁTIMA MOREIRA – ME 13684/E-1
55346/11 AMMS HOTEL LTDA 7559/E-1
55352/11 RESTAURANTE BELO PRATO DE BAURU LTDA – ME 15927/E-1
55355/11 RESTAURANTE BELO PRATO DE BAURU LTDA – ME 15937/E-1
55357/11 RESTAURANTE BELO PRATO DE BAURU LTDA – ME 15938/E-1
55359/11 RESTAURANTE BELO PRATO DE BAURU LTDA – ME 13660/E-1
55583/11 REZENDE & BOTTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME 15939/E-1

55586/11 REZENDE & BOTTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA – ME 16087/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
53912/11 M.A.C. DE OLIVEIRA PIZZARIA ME 40 15928/E-1
52475/11 COMITEX MARMITARIA LTDA – ME 30 15952/E-1
52483/11 LANCHONETE E RESTAURANTE ÓTIMO SABOR LTDA 

– ME 90 13808/E-1
47706/11 ACUMULADORES AJAX LTDA 90 13703/E-1
53897/11 MIRENE DA SILVA ASSUNÇÃO 30 16180/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
52480/11 LANCHONETE E RESTAURANTE ÓTIMO SABOR LTDA 

ME 45 13793/E-1
51228/11 JOÃO PAULO LABORDA RODRIGUES ME 30 11121/E-1
51238/11 BAR E LANCHES TALI-TÁ LTDA ME 40 11122/E-1
52479/11 COMITEX MARMITARIA LTDA – ME 40 13713/E-1
51055/11 SOUZA & BARROS DROGARIA LTDA ME 30 9253/E-1
52481/11 LANCHONETE E RESTAURANTE ÓTIMO SABOR LTDA 

– ME 70 10777/E-1
48379/11 MEZZANI MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA 40 10108/E-1
50448/11 ROSA MC TESSILA DE MELO BEBIDAS ME 30 13707/E-1
51271/11 ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 45 13807/E-1
46549/11 CLEOMAR NETTO ME 60 13776/E-1
53911/11 ARETUSA HELENA LEITE 30 15929/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51226/11 JOÃO PAULO LABORDA RODRIGUES ME 11120/E-1
49936/11 NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA 13766/E-1
46628/11 MARIA ALBINA FIORAVANTI SILVA 13833/E-1
48377/11 MEZZANI MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA 13704/E-1
51168/11 PAULO ROBERTO ZILLMER 16115/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41566/11 J.F. CAFÉ LTDA 4905/E-1
15964/11 FOUNTAIN ÁGUA MINERAL S.A. 4883/E-1
23933/11 AUTO POSTO CHAPADÃO BAURU LTDA 4912/E-1
23950/11 SAULO BARBOSA DE CARVALHO 9317/E-1
23938/11 SAULO BARBOSA DE CARVALHO 4911/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
40185/11 CLINICA MÉDICA MAIS  SAÚDE 4461/E-1
14368/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA – EPP 4710/E-1
14370/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA -  EPP 4826/E-1

SUSPENSÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24561/11 C.A. DA SILVA CONVENIÊNCIA - ME 4758/E-1
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28663/11 TARDIM & LOPES  - SALGADO LTDA – ME 4324/E-1
28664/11 TARDIM & LOPES  -  SALGADO LTDA – ME 9312/E-1
28666/11 TARDIM & LOPES  -  SALGADO LTDA – ME 9313/E-1
31480/10 PADARIA SANTA FÉ  COLONIAL DE BAURU LTDA EPP 5259/E-1
45836/10 C. FERNANDES  & PEREIRA LTDA 5668/E-1
14233/11 HUGHES  & TRECENTI  ARTIGOS ESCOLARES LTDA 4497/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
21765/11 MARCOS RODOLFO SANTANA ME 30 9307/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26300/11 ALMEIDA & SECOTE LTDA – ME 7349/E-1
26549/11 RESTAURANTE GONÇALVES  E CARDOSO LTDA – ME 4760/E-1
26207/11 PEDRO PAIVA GOMES ME 4393/E-1
43382/09 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA RAÇÕES – ME 2144/E-1/C-1
11202/11 DROGARIA GETULIO BAURU LTDA 9356/E-1
25610/10 SAUDE ANIMAL LTDA ME 5636/E-1
25610/10 SAUDE ANIMAL LTDA ME 5637/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
22385/11 MARCIO GOMES LAZARIM  - ME 1277/E-1/C-1
22384/11 MARCIO GOMES LAZARIM  - ME 1278/E-1/C-1
17558/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ -  ME 1644/E-1/C-1
17560/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ -  ME 1637/E-1/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 51471/11
INTERESSADO A.P.R. PUPO PET SHOP ME
REQUERENTE RICARDO SLOBODTICOV
CPF 216.647.468-38
CRMV/SP 20.881

PROCESSO 40736/06
INTERESSADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS
REQUERENTE  SUELI APARECIDA ROSA MAGALHÃES          
CPF 024.266.218-85
CRP/SP 06/10185

PROCESSO 40736/06
INTERESSADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS
REQUERENTE THIAGO DE MIRANDA VIANNA
CPF 325.983.818-07
CREF/SP 064880-G/SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 40736/06
INTERESSADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS
REQUERENTE FABIANA DE PAULA ANTONELLI AMARO DOS  SANTOS
CPF 221.209.758-17
CRP/SP 87.969

PROCESSO 40736/06
INTERESSADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL - CIPS
REQUERENTE PATRICIA LUZ CARNEIRO
CPF 101.778.678-09
CRP/SP 49.977

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA  E 
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INFORMA QUE O ESTABELECIMENTO:

RAZÃO SOCIAL: LILIAN REGINA ALMENDO BAURU – ME
CNPJ:  03.712.862/0001-35
ENDEREÇO: RUA ALTO ACRE, Nº 17-48   VILA LEMOS
ATIVIDADE:  CONDICIONAMENTO FÍSICO – ACADEMIA COM PISCINA

ENCONTRA-SE  I N T E R D I T A D O

DOCUMENTOS APLICADOS:
AI  Nº 13615 SÉRIE E/1
AIP INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO Nº 4736 SÉRIE E/1
TERMO DE INTERDIÇÃO Nº 1403 SÉRIE C-1

Seção III
Editais

CONVOCAÇÃO
Prezados Conselheiros:
 O Presidente do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, convoca todos os 
membros do CADEM para reunião do Conselho que se dará no próximo dia 19/10/2011, Quarta-Feira, às 
17h, no Auditório do Gabinete, no 3º andar da Prefeitura Municipal, sito à Praça das Cerejeiras, 1-59, para 
tratar de assuntos referentes aos Distritos Industriais de Bauru.

 CASO O TITULAR NÃO COMPAREÇA, FAVOR COMUNICAR SEU SUPLENTE.
  Atenciosamente,

PAULO ROBERTO FERRARI
Presidente do CADEM

  
AVISO DE ABERTURA DE PROJETO DE VENDA – ENVELOPE Nº 2 - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 010/2011-SME – CHAMADA PÚBLICA nº 001/2011 - SME 
- Processo nº 21.126/11 – Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS – 42.000 KL 
DE LEITE EM PÓ INTEGRAL - DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INTERESSADA: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos 
interessados que o prazo de recurso expirou-se em 11/10/2011. A Comissão Permanente de Licitações 
da Secretaria Municipal da Educação marcou a sessão de abertura do envelope nº 2 “PROJETO DE 
VENDA” das empresas Habilitadas: COAFAM – COOP. DE AGRICULTORES FAMILIARES, Leite 
em pó Integral Instantâneo, marca: Danby e a COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA, Leite em 
pó Integral Instantâneo, marca CCGL, para o dia 20/10/2011, ás 15:00h, na Sala de Reunião da Secretaria 
Municipal de Administração, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santana. Bauru, 17/10/11 – Luciano 
Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital n.º 011/11-SME - Processo n.º 27.221/2011 - Chamamento Publico n.º 002/2011 
- Objeto: Aquisição de 50.000kg (cinqüenta mil quilos) de Arroz Parboilizado e 100.000kg (cem mil 
quilos) de Arroz Agulhinha longo fino Tipo I – quantidade estimada anual - gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 2011 à 2012, com dispensa de Licitação, Lei 
nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução nº 38 do FNDE, de 16/07/2009. Interessada: Secretaria Municipal 
da Educação. A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Educação, analisando 
os projetos de venda apresentados, Decide: DESCLASSIFICAR as propostas seguintes:

PRODUTO
DESCLASSIFICADAS

MISTA NOVA 
PALMA – RS COAFAM – RS NOSSA TERRA – RS

Arroz Parboilizado *** *** R$ 2,69 kg
Arroz Agulhinha 
Longo Fino Tipo I R$ 1,68 kg R$ 2,15 kg R$ 2,69 kg

Por estar com os valores acima da estimativa realizada pela comissão, sendo que: para o Arroz Parboilizado 
o valor estimado é de R$ 2,16 o kg e para o Arroz Agulhinha Longo Fino tipo I o valor estimado é de R$ 
1,56 o kg. Abre-se o prazo 08 (oito) dias úteis para apresentação de novo projeto de venda apenas para o 
item: Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo I, e CLASSIFICAR: as propostas seguintes:

PRODUTO
1ª - Classificada 2ª Classificada

MISTA NOVA PALMA – RS COAFAM – RS
Arroz Parboilizado R$ 1,75 kg R$ 2,15 kg

Considera-se a classificação por menor preço oferecido, tendo em vista que todos os Grupos são localizados 
no estado do Rio Grande do Sul. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93. Bauru, 17/10/11 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e 
Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Processo nº 22.148/2011 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 050/11 – TIPO: MENOR PREÇO 
POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 181 (CENTO 
E OITENTA E UMA) BATERIAS AUTOMOTIVAS NOVAS, SELADAS, COMPLETAS COM 
TERMINAIS - Interessada: Diversas Secretarias. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente adjudicados em 13/10/11 pelo 
pregoeiro e homologado em 13/10/2011 pelo Secretário Municipal da Administração, a empresa:
PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME
LOTE 01 – BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, COMPLETA, COM TERMINAIS
Item 1 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 6 amperes, valor unit. R$ 86,80, valor total 
de R$ 347,20 – Marca: Raiom;
Item 2 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 7 amperes, valor unit. R$ 76,75, valor total 
de R$ 76,75 – Marca: Raiom;
Item 3 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 12 amperes, valor unit. R$ 153,45, valor 
total de R$ 153,45 – Marca: Raiom;
Item 4 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 45 amperes, valor unit. R$ 122,45, valor 
total de R$ 4.040,85 – Marca: Free Light;
Item 5 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 60 amperes, valor unit. R$ 139,50, valor 
total de R$ 8.509,50 – Marca: Free Light;
Item 6 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 65 amperes, valor unit. R$ 170,50, valor 
total de R$ 170,50 – Marca: Free Light;
Item 7 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 70 amperes, valor unit. R$ 170,50, valor 
total de R$ 4.433,00 – Marca: Free Light;
Item 8 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 80 amperes, valor unit. R$ 271,25, valor 
total de R$ 271,25 – Marca: Free Light;
Item 9 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 100 amperes, valor unit. R$ 279,00, valor 
total de R$ 3.906,00 – Marca: Free Light;
Item 10 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 150 amperes, valor unit. R$ 356,50, valor 
total de R$ 11.764,50 – Marca: Free Light;
Item 11 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 160 amperes, valor unit. R$ 356,50, valor 
total de R$ 713,00 – Marca: Free Light;
Item 12 – Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 200 amperes, valor unit. R$ 403,00, valor 
total de R$ 1.612,00 – Marca: Free Light;
Bauru, 17/10/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 48.662/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 041/2011 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de toldos com fornecimento de todo 
material necessário. A abertura dar-se-á no dia 31/10/2011 às 10h. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello n.º 3-30, fone (14) 3104-1463, ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 41.892/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 65/11 – Sistema de Registro de Preço n° 
38/11 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 100 
(cem) bolsas tipo notebook e 200 (duzentas) mochilas para carregamento costal para o Município. A Data 
do Recebimento das Propostas será até dia 01/11/2011 às 8h30m - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
01/11/2011 às 8h30m.   Início da Disputa de Preços dia 01/11/2011 às 15h30m – Pregoeira: Evelyn Prado 
Rineri. O Edital completo e informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br - ID: 392342.
Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.224/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 77/11 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 30 (trinta) filtro de carvão ativado e 20 (vinte) elemento 
filtrante para as Unidades de Saúde do Município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 
01/11/2011 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 01/11/2011 às 9h.   Início da Disputa de Preços 
dia 01/11/2011 às 11h – Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações, 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3226-7472, ou 
pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 391855.
Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 43.328/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 77/11 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de diversos materiais de pintura e elétrico para o Município. A 
Data do Recebimento das Propostas será até dia 03/11/2011 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
03/11/2011 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 03/11/2011 às 15h – Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli 
Schiaveto. O Edital completo e informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 391857.
Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 33.326/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 56/11 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 01 (um) biombo com proteção de chumbo sem visor, 01 
(um) biombo com proteção de chumbo com visor e 26 (vinte e seis) escadas de alumínio. Aberto no dia: 
06/09/2011 às 09:00h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e 
a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 13/10/2011 e devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 13/10/2011, às empresas abaixo:
ANRAY COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP: item 01 
– biombo reto com proteção de chumbo de 1,2mm, no valor unitário de: R$ 5.344,00, totalizando: R$ 
5.344,00;  item 02 – biombo móvel com proteção de chumbo de 1,5mm, no valor unitário de: R$ 3.546,00, 
totalizando: R$ 3.546,00- Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 8.890,00.
PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA-EPP: item 03 – escada de alumínio com 5 degraus, no valor 
unitário de: R$ 80,73, totalizando: R$ 2.098,98- Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 2.098,98.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 39.664/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 70/11 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de: 20 (vinte) Carregadores de Pilha, compatibilidade 02 pilhas 
AA, AAA, imput 110 V - 240 V, 50/60 Hz, output DC 2,8 V, 180 mA, tempo médio de carga 10 horas, 
ciclo de carga 1000 cargas e 40 (quarenta) Pilhas Recarregáveis. Tipo AAA, amperagem 1.200 mAh, 
voltagem 1,25 v. Aberto no dia: 05/10/2011 às 09:00h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório 
epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 13/10/2011 
e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 13/10/2011, à empresa abaixo:
NORMA ELETRICA LTDA-EPP: item 01 – carregador de pilha AA e AAA, no valor unitário de: R$ 
39,33, totalizando: R$ 786,60;  item 02 – pilha recarregável tipo AAA, no valor unitário de: R$ 5,33, 
totalizando: R$ 213,20- Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 999,80.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 53.837/2011 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de suplemento alimentar para atender ao Programa de Suplementação 
Alimentar em conformidade com a Lei Municipal n° 5.231/04. Informamos que o processo licitatório 
epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 13/10/2011 à
empresa abaixo:
EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA: 

Item 01 – Fórmula Infantil para situação metabólica especial - tratamento de refluxo ou regurgitação, 
APTAMIL AR – lata de 400 gramas, à R$ 16,00 unitário – totalizando R$ 1.792,00; sendo o valor total de 
R$ 1.792,00.
Bauru, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 53.140/2011 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de medicamento para cumprimento de Mandado Judicial. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 11/10/2011 à empresa abaixo:
DROGARIA GETULIO BAURU LTDA: Item 01 – Aspartato de Ornitina –envelope, à R$ 7,40 – 
unitário – totalizando R$ 888,00; sendo o valor total da empresa de R$ 888,00.
Bauru, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 38.688/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 80/11 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de chassis radiográficos de metal com écran. Aberto no dia: 
10/10/2011 às 8h30m. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e 
a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 14/10/2011 e devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 17/10/2011, à empresa abaixo:
CONKAST VENDAS LTDA: item 01 – Chassis Radiográficos de metal completo (Com Écran), sem 
janela, tamanho 13x18cm, ao preço unitário de: R$ 143,00, totalizando: R$ 572,00; item 02 – Chassis 
Radiográficos de metal completo (Com Écran), com janela, tamanho 18x24cm, ao preço unitário de: R$ 
273,00, totalizando: R$ 1.638,00; item 03 – Chassis Radiográficos de metal completo (Com Écran), com 
janela, tamanho 15x40cm, ao preço unitário de: R$ 321,00, totalizando: R$ 1.284,00; item 04 – Chassis 
Radiográficos de metal completo (Com Écran), com janela, tamanho 24x30cm, ao preço unitário de: R$ 
370,00, totalizando: R$ 2.220,00; item 05 – Chassis Radiográficos de metal completo (Com Écran), com 
janela, tamanho 35x35cm, ao preço unitário de: R$ 562,00, totalizando: R$ 2.248,00; item 06 – Chassis 
Radiográficos de metal completo (Com Écran), com janela, tamanho 30x40cm, ao preço unitário de: R$ 
545,00, totalizando: R$ 2.180,00; item 07 – Chassis Radiográficos de metal completo (Com Écran), com 
janela, tamanho 35x43cm, ao preço unitário de: R$ 668,00, totalizando: R$ 2.672,00. Valor total dos itens 
ganhos: R$ 12.814,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 17/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

André Luiz Andreoli
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.com.br 

planejamento@daebauru.com.br
juridico@daebauru.com.br

financeiro@daebauru.com.br
administrativo@daebauru.com.br

tecnica@daebauru.com.br
producao@daebauru.com.br
imprensa@daebauru.com.br

cpd@daebauru.com.br
compras@daebauru.com.br

rh@daebauru.com.br
geo@daebauru.com.b

 gabinete@daebauru.com.br
dao@daebauru.com.br

corregedoria@daebauru.com.br

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº 010/2011 -  EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS  INSCRIÇÕES

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, representado pelo Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Sr. André Luiz Andreoli, torna pública, através de seu Edital, a PRORROGAÇÃO 
do período das inscrições até às 16 horas do dia 18 de outubro de 2011, dos Concursos Públicos para 
provimento dos cargos efetivos de Torneiro Mecânico I (Edital 008/2011) e Cozinheiro I (Edital 
007/2011), em conformidade com os Editais publicados no Diário Oficial do Município de Bauru em 15, 
22, 29/09/2011 e 04/10/2011.
 E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital.

Bauru, 14 de outubro de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente do Conselho Administrativo
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 
DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2011

Processo Administrativo nº 10162/2010
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 112/2010
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Cleusa Maria dos Santos Ribeiro EPP
Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo.
Lote 01 - Itens 01 e 02
Item 01 - Cilindro de GLP de 13 Kg, com quantidade estimada de: 60 UN. Valor Unitário: R$ 37,05 - 
Marca: COPAGAZ.
Item 02 - Cilindro de GLP de 90 Kg, com quantidade estimada de: 132 UN. Valor Unitário: R$ 218,00 - 
Marca: COPAGAZ.
Valor total estimado: R$ 38.389,56
Vigência do contrato: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/01/2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 063/2011- DAE
Processo Administrativo nº 3289/2011 – DAE
Pregão Eletrônico nº 55/2011-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Minas Ferramentas S/A.
Objeto: Aquisição de 200 peças de Vareta em aço cromo silício, para uso em desobstrução de ligações e 
redes de esgoto, conforme especificações previstas na Cláusula Primeira do Contrato nº 063/2011-DAE. 
Marca: RIDGID A2476
Nota de Empenho Global nº 2492, datada de 26 de setembro de 2011.
Valor do Contrato: R$ 12.066,00 (Doze mil e sessenta e seis reais).
Assinatura: 26/09/2011.
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Contrato nº 066/2011- DAE
Processo Administrativo nº 1636/2011 – DAE
Pregão Eletrônico nº 049R/2011-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Tocosan Comércio de Tubos e Conexões Ltda. - ME
Objeto: Aquisição de 81,60 metros de Tubo em ferro dúctil, para esgoto sanitário, DN 800, classe K-7, 
6,80m de comprimento, com flanges soldados, PN10, conjunto de porcas, parafusos, e anel de borracha, 
revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso, revestimento externo em zinco e pintura epóxi 
vermelha ou marrom, conforme NBR 15420. Marcas:  Tubo: Pam / Flanges: Araújo.
Nota de Empenho Global nº 2549, datada de 03 de outubro de 2011.
Valor do Contrato: R$ 130.560,00 (Centro e trinta mil, quinhentos e sessenta reais).
Assinatura: 03/10/2011.
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

DEMONSTRATIVO DA  MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(Emenda à Lei Orgânica do Municipio nº 40 - Artigo 51 Inciso XXIII)

 01 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento  
Saldo Anterior R$ 192.828,77 Saldo Anterior R$ 68.551,75
Receita R$ 110.070,24 Receita R$ 43.395,75
Despesa R$ 104.931,03 Despesa R$ 45.393,74
Saldo Disponível R$ 197.967,98 Saldo Disponível R$ 66.553,76
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.872.422,27 Saldo Anterior R$ 39.980.217,76
Receita R$ 0,00 Receita R$ 19.070,96
Despesa R$ 0,00 Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.872.422,27  Saldo Atual R$ 39.999.288,72

 02 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 197.967,98  Saldo Anterior R$ 66.553,76
Receita R$ 130.996,01  Receita R$ 33.584,50
Despesa R$ 159.636,96  Despesa R$ 47.558,99
Saldo Disponível R$ 169.327,03  Saldo Disponível R$ 52.579,27
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.872.422,27  Saldo Anterior R$ 39.999.288,72
Receita R$ 22.287,79  Receita R$ 30.797,44
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.894.710,06  Saldo Atual R$ 40.030.086,16

 05 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 169.327,03  Saldo Anterior R$ 52.579,27
Receita R$ 146.892,02  Receita R$ 40.622,96

Despesa R$ 98.084,13  Despesa R$ 31.820,75
Saldo Disponível R$ 218.134,92  Saldo Disponível R$ 61.381,48
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.894.710,06  Saldo Anterior R$ 40.030.086,16
Receita R$ 0,00  Receita R$ 11.090,86
Despesa R$ 22.814,51  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.871.895,55  Saldo Atual R$ 40.041.177,02

 06 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 218.134,92  Saldo Anterior R$ 61.381,48
Receita R$ 119.289,90  Receita R$ 41.066,26
Despesa R$ 117.637,31  Despesa R$ 39.013,23
Saldo Disponível R$ 219.787,51  Saldo Disponível R$ 63.434,51
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.871.895,55  Saldo Anterior R$ 40.041.177,02
Receita R$ 70.246,05  Receita R$ 19.309,55
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.942.141,60  Saldo Atual R$ 40.060.486,57

 08 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 219.787,51  Saldo Anterior R$ 63.434,51
Receita R$ 274.717,78  Receita R$ 88.556,81
Despesa R$ 316.657,17  Despesa R$ 93.000,47
Saldo Disponível R$ 177.848,12  Saldo Disponível R$ 58.990,85
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.942.141,60  Saldo Anterior R$ 40.060.486,57
Receita R$ 17.007,13  Receita R$ 46.008,74
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.959.148,73  Saldo Atual R$ 40.106.495,31

 09 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 177.848,12  Saldo Anterior R$ 58.990,85
Receita R$ 257.901,97  Receita R$ 79.976,07
Despesa R$ 249.760,98  Despesa R$ 69.018,11
Saldo Disponível R$ 185.989,11  Saldo Disponível R$ 69.948,81
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.959.148,73  Saldo Anterior R$ 40.106.495,31
Receita R$ 72.293,91  Receita R$ 28.873,50
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.031.442,64  Saldo Atual R$ 40.135.368,81

 12 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 185.989,11  Saldo Anterior R$ 69.948,81
Receita R$ 1.049.269,14  Receita R$ 304.796,07
Despesa R$ 771.551,48  Despesa R$ 222.786,35
Saldo Disponível R$ 463.706,77  Saldo Disponível R$ 151.958,53
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.031.442,64  Saldo Anterior R$ 40.135.368,81
Receita R$ 531.350,02  Receita R$ 499.578,24
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.562.792,66  Saldo Atual R$ 40.634.947,05

 13 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 463.706,77  Saldo Anterior R$ 151.958,53
Receita R$ 428.649,45  Receita R$ 79.661,80
Despesa R$ 582.067,96  Despesa R$ 77.774,40
Saldo Disponível R$ 310.288,26  Saldo Disponível R$ 153.845,93
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.562.792,66  Saldo Anterior R$ 40.634.947,05
Receita R$ 0,00  Receita R$ 39.142,80
Despesa R$ 24.447,70  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.538.344,96  Saldo Atual R$ 40.674.089,85

 14 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 310.288,26  Saldo Anterior R$ 153.845,93
Receita R$ 505.940,13  Receita R$ 186.175,23
Despesa R$ 173.779,77  Despesa R$ 260.233,70
Saldo Disponível R$ 642.448,62  Saldo Disponível R$ 79.787,46
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.538.344,96  Saldo Anterior R$ 40.674.089,85
Receita R$ 0,00  Receita R$ 153.334,00
Despesa R$ 19.549,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.518.795,96  Saldo Atual R$ 40.827.423,85

 15 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 642.448,62  Saldo Anterior R$ 79.787,46
Receita R$ 249.191,19  Receita R$ 77.464,82
Despesa R$ 501.934,64  Despesa R$ 75.560,45
Saldo Disponível R$ 389.705,17  Saldo Disponível R$ 81.691,83
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Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.518.795,96  Saldo Anterior R$ 40.827.423,85
Receita R$ 50.488,00  Receita R$ 32.546,50
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.569.283,96  Saldo Atual R$ 40.859.970,35

 16 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 389.705,17  Saldo Anterior R$ 81.691,83
Receita R$ 425.879,26  Receita R$ 162.735,31
Despesa R$ 484.195,72  Despesa R$ 138.422,65
Saldo Disponível R$ 331.388,71  Saldo Disponível R$ 106.004,49
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.569.283,96  Saldo Anterior R$ 40.859.970,35
Receita R$ 309.537,30  Receita R$ 0,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 29.015,40
Saldo Atual R$ 9.878.821,26  Saldo Atual R$ 40.830.954,95

 19 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 331.388,71  Saldo Anterior R$ 106.004,49
Receita R$ 970.341,12  Receita R$ 58.879,45
Despesa R$ 904.201,34  Despesa R$ 76.210,40
Saldo Disponível R$ 397.528,49  Saldo Disponível R$ 88.673,54
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.878.821,26  Saldo Anterior R$ 40.830.954,95
Receita R$ 0,00  Receita R$ 45.820,00
Despesa R$ 797.769,70  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.081.051,56  Saldo Atual R$ 40.876.774,95

 20 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 397.528,49  Saldo Anterior R$ 88.673,54
Receita R$ 675.288,40  Receita R$ 178.788,74
Despesa R$ 556.761,46  Despesa R$ 157.696,61
Saldo Disponível R$ 516.055,43  Saldo Disponível R$ 109.765,67
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.081.051,56  Saldo Anterior R$ 40.876.774,95
Receita R$ 142.303,50  Receita R$ 75.208,61
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.223.355,06  Saldo Atual R$ 40.951.983,56

 21 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 516.055,43  Saldo Anterior R$ 109.765,67
Receita R$ 295.178,64  Receita R$ 90.653,40
Despesa R$ 547.647,93  Despesa R$ 86.419,30
Saldo Disponível R$ 263.586,14  Saldo Disponível R$ 113.999,77
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.223.355,06  Saldo Anterior R$ 40.951.983,56
Receita R$ 417.921,00  Receita R$ 37.898,40
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.641.276,06  Saldo Atual R$ 40.989.881,96

 22 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 263.586,14  Saldo Anterior R$ 113.999,77
Receita R$ 166.885,80  Receita R$ 65.390,96
Despesa R$ 182.059,89  Despesa R$ 94.507,60
Saldo Disponível R$ 248.412,05  Saldo Disponível R$ 84.883,13
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.641.276,06  Saldo Anterior R$ 40.989.881,96
Receita R$ 131.548,00  Receita R$ 55.108,40
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.772.824,06  Saldo Atual R$ 41.044.990,36

 23 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 248.412,05  Saldo Anterior R$ 84.883,13
Receita R$ 588.058,95  Receita R$ 124.065,37
Despesa R$ 562.932,62  Despesa R$ 133.639,20
Saldo Disponível R$ 273.538,38  Saldo Disponível R$ 75.309,30
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.772.824,06  Saldo Anterior R$ 41.044.990,36
Receita R$ 0,00  Receita R$ 74.271,20
Despesa R$ 137.055,80  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.635.768,26  Saldo Atual R$ 41.119.261,56

 26 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 273.538,38  Saldo Anterior R$ 75.309,30
Receita R$ 135.348,18  Receita R$ 32.106,35
Despesa R$ 174.561,33  Despesa R$ 50.622,80
Saldo Disponível R$ 234.325,23  Saldo Disponível R$ 56.792,85
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.635.768,26  Saldo Anterior R$ 41.119.261,56

Receita R$ 0,00  Receita R$ 34.757,70
Despesa R$ 43.517,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.592.251,26  Saldo Atual R$ 41.154.019,26

 27 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 234.325,23  Saldo Anterior R$ 56.792,85
Receita R$ 105.221,19  Receita R$ 29.352,44
Despesa R$ 137.466,88  Despesa R$ 32.894,70
Saldo Disponível R$ 202.079,54  Saldo Disponível R$ 53.250,59
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.592.251,26  Saldo Anterior R$ 41.154.019,26
Receita R$ 0,00  Receita R$ 18.035,70
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.592.251,26  Saldo Atual R$ 41.172.054,96

 28 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 202.079,54  Saldo Anterior R$ 53.250,59
Receita R$ 481.681,84  Receita R$ 167.915,22
Despesa R$ 319.159,51  Despesa R$ 134.335,80
Saldo Disponível R$ 364.601,87  Saldo Disponível R$ 86.830,01
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.592.251,26  Saldo Anterior R$ 41.172.054,96
Receita R$ 80.751,50  Receita R$ 49.848,45
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 9.673.002,76  Saldo Atual R$ 41.221.903,41

 29 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 364.601,87  Saldo Anterior R$ 86.830,01
Receita R$ 1.420.215,77  Receita R$ 37.055,22
Despesa R$ 325.544,31  Despesa R$ 54.904,20
Saldo Disponível R$ 1.459.273,33  Saldo Disponível R$ 68.981,03
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 9.673.002,76  Saldo Anterior R$ 41.221.903,41
Receita R$ 0,00  Receita R$ 31.616,40
Despesa R$ 1.070.000,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.603.002,76  Saldo Atual R$ 41.253.519,81

 30 DE SETEMBRO DE 2011   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.459.273,33  Saldo Anterior R$ 68.981,03
Receita R$ 129.573,58  Receita R$ 51.699,39
Despesa R$ 1.438.162,80  Despesa R$ 88.895,38
Saldo Disponível R$ 150.684,11  Saldo Disponível R$ 31.785,04
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 8.603.002,76  Saldo Anterior R$ 41.253.519,81
Receita R$ 183.671,81  Receita R$ 50.084,62
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 8.786.674,57  Saldo Atual R$ 41.303.604,43

             Walker Hojas Petinuci
                Diretor Financeiro

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 26 de outubro 2011 (quarta-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-00055/11 07-21188/11 13-21195/11
02-00056/11 08-21189/11 14-21196/11
03-21183/11 09-21190/11 15-21197/11
04-21184/11 10-21191/11 16-21198/11
05-21185/11 11-21192/11 17-21199/11
06-21187/11 12-21193/11 18-21201/11

Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da  JARI
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COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que 
os recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados,ou seja, foram protocolados fora do 
prazo legal, conforme art. 285, parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião do dia 26 de outubro 
de 2011 (quarta-feira), a partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo 
II, S/Nº, a saber:

01-21173/11
02-21182/11
03-21186/11

Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da JARI

Processo Seletivo nº 005/11 – Eletricista Instalador

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU – EMDURB, Antonio Mondelli Júnior, e Comissão designada para organização do Processo 
Seletivo nº 005/11 – Eletricista Instalador, informa que a prova prática será realizada às 08:00 horas do 
dia 23 de outubro de 2011, sendo que os candidatos aprovados deverão comparecer com uma hora de 
antecedência, portanto às 07:00, na sede da EMDURB, sito à Praça João Paulo II, s/n, Cep 17.020-293, 
Bauru-SP (Terminal Rodoviário), Sala 04 (Expediente – local onde foram realizadas as inscrições).

Segue a lista, em ordem alfabética, dos candidatos aprovados para a prova prática:

1. André Luiz Nicoletti – RG n. 19.810.920-9
2. Carlos Alex Aparecido Félix – RG n. 30.318.757-8 
3. Daniel Escarabelo – RG n. 48.185.403-4 
4. Leandro Benvindo Reis da Silva – RG n. 33.808.470-8
5. Maurillio Tiago Oliveira Brito – RG n. 48.785.289-8
6. Nicholas Alves Torres – RG n. 47.755.309-6
7. Renato Vieira Franco – RG n. 28.550.127-6
8. Sérgio Márcio Marin – RG n. 16.265.674-9
9. Wilson Carlos Henrique – RG n. 14.323.585

Os candidatos acima discriminados deverão comparecer munidos do documento original 
de identidade, com foto, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de 
Habilitação, em estado de conservação que permita sua identificação e o comprovante de inscrição.

Não será permitida a entrada de qualquer candidato após o horário previsto, ficando os 
retardatários e os ausentes automaticamente desclassificados do processo seletivo.

A prova prática seguirá as regras estabelecidas no Edital deste Processo Seletivo.
E, para se tornar público alcançando o conhecimento de todos, é expedido o presente.
Bauru, 18 de outubro de 2011.

Antonio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 014/11 – Processo nº 5326/11, regime menor preço. Abertura da sessão em 31/10/2011 às 
09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, quando 
se dará recebimento e abertura das propostas, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO (LINK DE REDE IP), que encontram-se 
detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. O edital está disponível no site: www.
emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, 
setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17hs, informações sobre o edital: martasouza@emdurb.com.
br, ou pelo Fone (014) 3233-9040.
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033563
Processo nº 4214/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 017/11
Contratante: EMDURB – Contratada: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: 040 (sc. 8kg) Cal hidratada para pintura com fixador.
Valor Total: R$ 234,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 14/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033564
Processo nº 859/01     -       Inexigibilidade.
Compromissária: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Contratante: EMDURB.
Objeto: Serviço de Informática – Multas.
Valor Total: R$ 14.046,66
Condições de Pagamento: mensal.
Assinatura: 14/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033568
Processo nº 4213/11 - Pregão para Registro de Preços nº 016/11
Contratante: EMDURB. Contratada: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Publicação em jornal de grande circulação local.
Valor Total: R$ 285,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 04/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033569
Processo n.º  6997/10  -  Pregão para Registro de Preços n.º 026/10 
Contratante: EMDURB – Contratada: C R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 006 M.O. balanceamento – veículos leves; 006 M.O. Montagem/Desmontagem – veículos leves; 
004 M.O. Montagem/Desmontagem  –  Caminhões; 001 M.O. Cambagem lado direito – veículos leves; 002 
M.O. Alinhamento completo – veículos leves.
Valor Total: R$ 175,00 
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 14/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033570
Processo nº 4371/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 020/11
Contratante: EMDURB – Contratada: PLANTIUM DISTRIUIDORA LTDA.
Objeto: 400 lts. Herbicida liquido (Glifosato); 400 lts. Redutor de PH (Redutil); 400 lts. Óleo Vegetal (cola). 
Valor Total: R$ 14.460,00
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega. 
Assinatura: 14/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033571
Processo nº 4371/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 020/11
Contratante: EMDURB – Contratada: NORTVERDE COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS 
LTDA ME.
Objeto: 500 lts. Herbicida liquido “Tordon”.
Valor Total: R$ 24.325,00
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega. 
Assinatura: 14/10/11
Bauru, 18 de Outubro de 2011.
Presidente da EMDURB

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

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

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

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.
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Divisão Previdenciária - Perícia Médica

Concessão de Auxílio Doença:

Nome Matrícula Inicial Período
(dias) Término

James Rufino Rodrigues 15.044 12/10/11 30 10/11/11
Elizabeth Cristina Ribas 22.840 27/09/11 90 26/12/11
Lucia Concuruto Gomes 16.294 03/10/11 30 01/11/11
Dulce Alice de Lima Vicente 13.177 04/10/11 03 06/10/11
José Valdinei Cavalieri 25.780 06/10/11 45 19/11/11
Elzio Araujo Comim 20.907 02/10/11 45 15/11/11
Maria Benedita Bianchi 24.002 11/10/11 90 08/01/11
Silvio Enio Spetic da Silva 27.480 20/09/11 30 19/10/11
Sidneia Neves dos Santos 25.391 08/10/11 30 06/11/11
Terezinha Aparecida Rodrigues de Araujo 28.585 06/10/11 15 20/10/11
Zilda Balduino Ferreira Rosa 28.580 11/10/11 90 08/01/12
Marly Mattar Carciofi 12.295 15/10/11 90 12/01/12
Andrea Aparecida Mansano 24.751 12/10/11 60 10/12/11
Elaine Maria Rizatto dos Santos 14.952 03/10/11 30 01/11/11
José Leandro 20.056 20/09/11 30 19/10/11
Isamara Catalano Cicarelli 24.410 26/09/11 30 25/10/11
Amanda Plana Simões 25.551 28/09/11 30 27/10/11
Maria Cicera Amaro Siqueira 23.284 07/10/11 45 20/11/11
Luiz Carlos Nunes Barroso 11.164 02/10/11 15 16/10/11
Alcides Peçanha 100.593 03/10/11 45 16/11/11
Daniel dos Santos Souza 100.138 08/10/11 60 06/12/11
Ivanildo Faizer 101.330 17/10/11 15 31/10/11
Dulce Alice de Lima Vicente 13.177 07/10/11 07 13/10/11
Marilda Eneida Silva 800.361 14/10/11 60 12/12/11
Silvana Martiliano Mota 24.301 15/10/11 30 13/11/11
Sandro Divino Flores 101.007 11/10/11 03 13/10/11
Rute de Oliveira Vasconi 29.737 14/10/11 60 12/12/11
Izaura Batista 24.350 18/10/11 15 01/11/11
Nilton Banedito Gobbi 14.904 15/10/11 30 13/11/11
Walmir Antonio Ferreira dos Santos 101.389 10/10/11 30 08/11/11
Paulo Roberto Florêncio 16.137 18/10/11 90 15/01/12

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação 
de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão 
do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Ângela Maria da Silva Oliveira Secretaria de Educação 09/10/11
Lucia Concuruto Gomes Secretaria de Educação 02/11/11
Dulce Alice de lima Vicente Secretaria de Educação 07/10/11
José Valdinei Cavalieri Secretaria de Obras 20/11/11
Silvio Enio Spetic da Silva Secretaria de Cultura 20/10/11
Sidneia Neves dos Santos Secretaria de Educação 07/11/11
Terezinha Aparecida Rodrigues de Araujo Secretaria de Saúde 21/10/11
Mario Ramos de Paula e Silva Secretaria de Saúde 10/10/11
Ivanildo Faizer DAE 01/11/11
Milene Vaz de Lima Crepaldi Secretaria de Educação 15/10/11
Silvana Martiliano Mota Gabinete 14/11/11
Sandro Divino Flores DAE 14/10/11
Izaura Batista Secretaria de Saúde 02/01/11
Nilton Banedito Gobbi SEMMA 14/11/11
Walmir Antonio Ferreira dos Santos DAE 09/11/11
Silvia Lucia de Oliveira Campos Secretaria de Agricultura 16/10/11

Concessão de Salário Maternidade:

Nome Matricula Inicial Período 
(dias) Término 

Fernanda Aline Bergamo Baio 29.472 27/09/11 120 24/01/12

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:

Processo Nome Assunto
3071/2011 Leandro Rodrigues dos Santos Inclusão de dependente
3576/2011 Luiz Camaforte Exclusão de dependente
3072/2011 Luiz Antonio Alcides Inclusão de dependente
3580/2011 Silvia Helena Correa da Conceição Inscrição de segurada
3579/2011 Edson Donizete Correa Inclusão de dependente
3578/2011 Milca Martins Lopes Inscrição de segurada
3577/2011 Mahyr Abreu da Mota Inscrição de segurado e inclusão de 

dependentes
3455/2011 Vivian Karina Venâncio Salema Inscrição de segurada e inclusão de 

dependentes
3457/2011 Alexandre de Matos Rodrigues Ortigosa Inscrição de segurado
3459/2011 Mariana Marcondes Felipe Inscrição de segurada
3458/2011 Luiz Fernando Ramos dos Santos 

Carneiro Inscrição de segurada
3460/2011 Ana Cecília Ruiz de Souza Inscrição de segurada
3607/2011 Mariusa  Dias da Silva Biel Inscrição de segurada e inclusão de 

dependentes
3611/2011 Arlete Priscila Nunes Ribeiro Inscrição de segurada
3610/2011 Lucia Regina de Paula Inscrição de segurada
3609/2011 Regiane de Fátima Silva Rodrigues Inscrição de segurada e inclusão de 

dependentes
3608/2011 Silvana Domingos da Silva Pedrozo Inscrição de segurada e inclusão de 

dependentes

Convocação:

Solicitamos o comparecimento dos (as) servidores(as) abaixo relacionados na Seção de Benefícios 
desta Fundação, com a máxima brevidade possível, para fins de regularização cadastral:

Nome
Camila Pinheiro da Silva
Cleide Barbosa Honorato F. dos Santos
Luci Mara de Freitas Camargo
Márcia Ruciene Pereira
Niuzete Mota da Silva Sobreira
Rosana Faria Prestes Matos Redondo
Rosiana de Almeida Jerônimo
Simone Aparecida dos Santos Garcia
Thais Silva Moreira
Thiago e Silva Moreira

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente

Editais e Avisos
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

A Câmara Municipal de Bauru, por determinação do Senhor Presidente, de acordo com as atribuições legais 
que lhe são conferidas, torna pública, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal, a abertura das 
inscrições, nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de novembro de 2011, para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao 
provimento do cargo efetivo de ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, tendo como membros 
responsáveis pelo processo a Comissão Selecionadora designada pela Portaria RH-074/2011. O concurso 
será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, Lei Orgânica, Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais e Legislação Municipal pertinente.

1. DO CARGO PÚBLICO

1.1. O cargo público objeto do presente certame para provimento efetivo possui jornada de trabalho de 
8 horas diárias e 40 horas semanais, estando suas atribuições baseadas no Artigo 5º da Lei Municipal nº 
5.970, de 22 de setembro de 2010, conforme segue:
a) executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, teste, codificação, manutenção e documentação de 
programas e sistemas de informática;
b) prestar suporte técnico e treinamento a usuários;
c) elaborar e desenvolver páginas para internet e intranet;
d) identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas aplicativos;
e) executar tarefas de operação, instalação e manutenção de equipamentos de informática;
f) exercer as demais atividades relacionadas com a área de informática, inclusive com alterações e 
atualizações tecnológicas existentes no mercado, a fim de atender as necessidades no âmbito do Poder 
Legislativo.
1.2. O vencimento inicial referente ao cargo é baseado no padrão 14A da Tabela de Vencimentos da Câmara 
Municipal de Bauru, atualmente correspondente ao valor de R$ 2.158,18 (dois mil, cento e cinquenta e oito 
reais e dezoito centavos).
1.3. O número inicial de vagas para o presente concurso é de 01 (uma) vaga, podendo esse número ser 
estendido de acordo com as necessidades e interesses da Presidência do Poder Legislativo, bem como pelo 
surgimento de novas vagas em razão de vacância.
1.4. O regime jurídico adotado é o estatutário.

2. DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES

2.1. O custo da inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e deverá ser depositado em dinheiro, por meio 
de DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente nos guichês localizados no interior das agências da 
Caixa Econômica Federal, na Conta nº 37-7, Agência 0290, Operação 006, da Câmara Municipal de 
Bauru. Não serão aceitos pagamentos em cheque e depósitos efetuados nos caixas eletrônicos (envelopes), 
via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, casas lotéricas 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 elencados neste item, esta será cancelada. Em nenhuma hipótese a 
importância paga será restituída.
2.2. As inscrições serão efetuadas nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de novembro de 2011, das 13h às 17h, 
na Câmara Municipal de Bauru, onde o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, munido de 
documento de identificação original ou cópia autenticada e comprovante de depósito identificado.
2.3. Conforme a Lei nº 4.385/99, alterada pelas Leis nº 5.153/2004 e 5.340/2006, ficam isentos do 
pagamento da taxa de inscrição os candidatos que apresentarem atestado de doação de sangue original ou 
cópia autenticada, comprovando terem feito a doação no prazo de até 01 (um) ano anterior à data de início 
das inscrições, ou seja, 10 de novembro de 2010. O candidato deverá providenciar cópia do documento para 
ser anexada à ficha de inscrição.
2.4. Somente na hipótese das agências da Caixa Econômica Federal estarem fechadas em razão de greve, 
o pagamento da inscrição poderá ser feito na própria Câmara Municipal, em dinheiro, no ato da inscrição.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. 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.
3.2. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no ato de inscrição.
3.3. Não haverá inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax, telex, correio eletrônico ou 



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU  TERÇA, 18 DE OUTUBRO DE 2.011

via postal, sendo cancelada aquela que não atender a todos os requisitos exigidos, salvo quando houver a 
necessidade de prorrogação de inscrição mediante a distribuição de senhas, realizada até as 17 horas do dia 
18 de novembro de 2011.
3.4. A inscrição de candidato portador de deficiência obedecerá às regras contidas no item 04 deste Edital.
3.5. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para a realização das 
provas deverá encaminhar requerimento fundamentado no ato da inscrição.
3.6. As solicitações de condições especiais para a realização das provas serão atendidas obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade, analisados pela Comissão.
3.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição ou nomeação de candidato, desde que sejam verificadas 
ou denunciadas a falsidade de declarações ou irregularidades nos documentos.
3.8. O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no concurso:
3.8.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da Lei;
3.8.2. Preencher a ficha de inscrição de forma legível;
3.8.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, se exigível;
3.8.4. Haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino, 
quando couber;
3.8.5. Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função;
3.8.6. Possuir, no ato da posse, diploma de conclusão do ensino médio e curso técnico, no mínimo, ou 
superior na área de informática, expedido por instituição que tenha o curso devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação;
3.8.7. Entregar comprovante de depósito identificado junto à Caixa Econômica Federal ou atestado de 
doação de sangue (original ou cópia autenticada), bem como estar munido de documento de identificação 
original ou cópia autenticada, salvo item 2.4. deste edital.
3.9. No caso de inscrição por intermédio de um procurador legalmente habilitado, deverá ser entregue 
instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, bem como apresentados cópia legível do 
documento de identidade do candidato e o documento original de seu procurador.
3.9.1. Será exigida uma procuração por candidato, a qual ficará retida;
3.9.2. O candidato ou seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações prestadas na ficha 
de inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros;
3.9.3. A inscrição efetuada por procuração implica que não poderá ser alegado pelo candidato 
desconhecimento das normas e regras estabelecidas neste Edital.
3.10. A ficha de inscrição poderá ser retirada e entregue somente no local e datas definidos no item 02 deste 
Edital. A ficha e protocolo de inscrição somente terão validade quando rubricados pelo servidor, constando 
ainda o carimbo ou autenticação da Câmara Municipal de Bauru.
3.11. Não serão aceitas inscrições de parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, dos membros da Comissão Selecionadora.

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para o 
cargo em concurso público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.
4.2. Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 
7853/89, bem como à Lei Municipal nº 5.215/2004, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
concurso.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
4.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.4.1. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, se necessários, deverão ser requeridos por 
escrito, no ato da inscrição, por meio de requerimento detalhado do candidato solicitando prova especial, a 
ser anexado à ficha de inscrição.
4.5. Aos deficientes visuais (cegos ou amblíopes) que solicitarem condições especiais serão oferecidos 
assistentes ledores para a realização das provas.
4.6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha 
de inscrição, anexando a esta:
4.6.1. Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID –, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
4.6.2. Declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de 
vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação no 
estágio probatório;
4.6.3. Declarar estar ciente de que, caso aprovado no concurso, será convocado para submeter-se a perícia 
por equipe multiprofissional a ser designada pelo Presidente da Câmara Municipal de Bauru, com vistas à 
confirmação da deficiência declarada, bem assim à análise da compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do cargo, e ainda da viabilidade das condições de acessibilidade e da adequação do ambiente de 
trabalho para a execução das tarefas.
4.7. O não comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga reservada.
4.8. O candidato considerado não portador de deficiência não terá direito aos benefícios previstos no item 
4.2. deste Edital.
4.9. Se a deficiência for considerada incompatível com as atribuições do cargo, o candidato terá seu nome 
excluído das listas de classificação em que figurar e não será nomeado, sem direito a indenizações por danos 
morais ou qualquer outro direito pelo qual sentir-se prejudicado.
4.10. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados 
como não deficientes e não terão prova especial, sejam quais forem os motivos alegados.
4.11. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 
Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.12. A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, contendo, a primeira, 
a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos.
4.13. Após avaliação da equipe multiprofissional na qual seja declarada a compatibilidade do candidato 
deficiente em exercer as atribuições do cargo, será efetuada sua investidura neste, entretanto, a deficiência 
não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

5. DAS PROVAS

5.1. O concurso público será realizado em duas etapas:

5.1.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório, em que serão avaliados os conhecimentos referentes ao grau 
de instrução descrito no item 12 deste Edital;
5.1.2. Prova prática.
5.2. A prova objetiva será realizada na cidade de Bauru, no dia 27 de novembro de 2011, domingo, 
na EMEF “SANTA MARIA”, localizada à Rua Presidente Kennedy 19-97. O início será às 09 horas 
(horário de Brasília), com duração de 03 horas, incluído o tempo necessário para o preenchimento da folha 
de respostas, sendo a abertura e fechamento dos portões previstos para, respectivamente, 8h15 e 8h50.
5.2.1. Serão listados, no Diário Oficial de Bauru, os nomes dos candidatos inscritos, dispostos em ordem 
alfabética.
5.3. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, nem a realização de provas fora do horário 
de início e/ou fora dos locais definidos no Diário Oficial de Bauru. O não comparecimento implicará a 
eliminação do candidato.
5.4. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova objetiva munido de documento de identidade 
original com o qual se inscreveu, além de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, vedada sua admissão 
dentro do local onde serão realizadas as provas após o fechamento dos portões, que se dará no horário 
previsto no item 5.2.
5.5. Para fins de inscrição e identificação do candidato, consideram-se documentos de identidade: carteiras 
expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Corpos de Bombeiros 
Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); carteira de 
trabalho e carteiras nacionais de habilitação (somente o modelo novo, com foto, aprovado pelo art. 159 da 
Lei nº 9.503, de 23/09/1997).
5.6. Não serão considerados como documentos de identidade os títulos eleitorais, as certidões de nascimento, 
as carteiras de motorista de modelo antigo (sem foto), as carteiras de estudante, as carteiras funcionais, nem 
os documentos em mau estado de conservação que não permitam a correta identificação do candidato.
5.7. Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao concurso.
5.8. A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, 
dispostas em “a”-“b”-“c”-“d”-“e”, sendo somente uma a alternativa correta.
5.8.1. Na folha de respostas deverá ser utilizada caneta esferográfica, e este será o único documento válido 
para a avaliação, não havendo em hipótese alguma a possibilidade de substituição da folha.
5.8.2. Para cada questão deverá ser assinalada apenas uma alternativa na folha de respostas.
5.8.3. O caderno de questões não será considerado para fins de avaliação, podendo, portanto, ser utilizados 
lápis e borracha para responder às questões. Entretanto, na página de identificação do candidato, deverá ser 
utilizada caneta esferográfica.
5.9. Ao encerrar a prova objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala a folha de respostas devidamente 
preenchida e assinada nos espaços próprios.
5.10. A adequada marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
observar o exemplo apresentado, sendo este o único documento válido para a correção das questões das 
provas.
5.11. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, durante sua realização, 
acompanhado de um fiscal.
5.12. O candidato só poderá retirar-se da sala da prova objetiva após uma hora do seu início.
5.13. Em hipótese alguma poderão permanecer na sala da prova objetiva menos de 03 (três) candidatos, 
devendo ser alertado o fiscal caso deixe de perceber tal fato, pois, ao final, o envelope da folha de respostas 
deverá ser lacrado e rubricado pelo fiscal e os três últimos candidatos.
5.14. É de responsabilidade do candidato, ao terminar a prova objetiva, entregar ao fiscal a folha de 
respostas, sob pena de ser eliminado do concurso.
5.15. Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto, aguardando fora dos 
portões, sendo terminantemente proibido fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a prova, 
sob pena de ser excluído do processo seletivo.
5.16. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas:
5.16.1. comunicar-se com outros candidatos, efetuar empréstimos de material ou qualquer outra finalidade;
5.16.2. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
5.16.3. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
com os demais candidatos;
5.16.4. for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova, ou for 
responsável por falsa identificação pessoal;
5.16.5. recusar-se a entregar a folha de respostas ao término do tempo destinado para a realização da prova;
5.16.6. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; ou
5.16.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
5.17. Durante a realização da prova objetiva é vedada a consulta a livros, revistas, jornais, folhetos ou 
anotações, bem como o porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou qualquer outro 
equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público. Caso o 
candidato esteja portando alguns desses itens, bem como boné ou algo similar, deverá guardá-los antes do 
início das provas.
5.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
5.19. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público.
5.20. Os critérios de avaliação da prova prática serão divulgados após o resultado de classificação dos 
candidatos aprovados na prova objetiva. A prova prática está prevista para o dia 18 de dezembro de 
2011, em horário e local a serem divulgados no Diário Oficial de Bauru, disponível na Prefeitura 
Municipal de Bauru e Câmara Municipal de Bauru, e também no site www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário 
Oficial), juntamente com os critérios de avaliação mencionados.
5.20.1. Serão classificados para a prova prática os candidatos classificados na prova objetiva, desde que 
atendido os requisitos dos itens 6.1.3. e 6.1.4.
5.21. Não será fornecido nenhum tipo de informação sobre o presente Edital por meio de telefone da 
Câmara Municipal de Bauru.
5.22. Caberá à Comissão do concurso decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização das provas.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. A prova objetiva conterá 60 questões com peso 01 (um) cada.
6.1.1. A prova será composta de 10 (dez) questões de matemática, 10 (dez) questões de português, 10 (dez) 
questões de conhecimentos gerais e 30 (trinta) questões de conhecimentos específicos.
6.1.2. Será atribuído o valor 0 (zero) à questão que não estiver assinalada na folha de respostas ou que 
contenha mais de uma alternativa de resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
6.1.3. Serão considerados aprovados na prova objetiva e classificados para a prova prática os 10 (dez) 
primeiros colocados, desde que obtenham, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova, ou 
seja, aqueles que obtiverem média final igual ou superior a 30 pontos.
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6.1.4. Em caso de empate na 10ª colocação, serão considerados aprovados na prova objetiva e classificados 
para a prova prática todos os candidatos que estiverem empatados nessa colocação, desde que obtenham, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova, ou seja, média final igual ou superior a 30 pontos.
6.1.5. Serão publicadas, no Diário Oficial de Bauru, a listas dos aprovados e classificados para a prova 
prática.
6.2. A prova prática valerá, no máximo, 40 (quarenta) pontos.
6.2.1. A comissão divulgará os critérios de avaliação da prova prática e fará a publicação no Diário Oficial 
de Bauru antes de sua realização.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONDIÇÕES DE DESEMPATE

7.1. A classificação final será publicada no Diário Oficial de Bauru, tendo por resultado a somatória das 
notas das provas objetiva e prática. As listas de classificação, tanto final como as demais, virão sempre pela 
ordem decrescente da nota.
7.2. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate na classificação final:
7.2.1. maior idade (atendendo à Lei nº 10.741/2003);
7.2.2. maior número de filhos;
7.2.3. obtenção de maior aproveitamento na prova prática;
7.2.4. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;
7.2.5. obtenção de maior aproveitamento na prova de Matemática;
7.2.6. obtenção de maior aproveitamento na prova de Português;
7.2.7. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Gerais.

8. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos recursos quanto:
8.1.1. às questões das provas objetivas;
8.1.2. à divulgação do gabarito oficial;
8.1.3. à classificação dos candidatos.
8.2. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data:
8.2.1. da prova objetiva;
8.2.2. da divulgação do gabarito oficial no Diário Oficial de Bauru;
8.2.3. da classificação dos candidatos no Diário Oficial de Bauru.
8.3. Os recursos deverão ser interpostos e endereçados à Comissão Selecionadora do Concurso Público para 
o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. A entrega do recurso deverá ser protocolada na 
Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de Bauru, de segunda a sexta-
feira, das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas.
8.4. O recurso deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, com as seguintes especificações:
8.4.1. ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
8.4.2. ser apresentado em folhas separadas para questões diferentes;
8.4.3. conter capa, constando o nome do candidato, o número de inscrição, o endereço para correspondência 
e a assinatura do candidato, sendo que sua identificação somente deverá ser feita na capa e nunca no corpo 
do recurso;
8.4.4. vir datilografado ou digitado.
8.5. Será liminarmente indeferido o recurso não fundamentado, manuscrito, sem identificação e/ou não 
subscrito pelo candidato ou apresentado fora do prazo.
8.6. Os recursos interpostos serão decididos em até 10 (dez) dias úteis pela Comissão, contados, em 
qualquer caso, da data de sua protocolização.
8.7. Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de interposição de recurso.
8.8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, recursos enviados por fax, internet ou qualquer outro meio 
senão pelo descrito nos itens 8.3 e 8.4.
8.9. Não caberá recurso das decisões da Comissão Selecionadora.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO

9.1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru e publicado no Diário Oficial de Bauru.
9.2. O prazo de validade deste concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual 
período, atendendo aos interesses do Legislativo.
9.3. A nomeação se dará após a homologação do concurso, por meio de convocação, devendo o candidato 
aguardar a publicação de tal manifestação no Diário Oficial de Bauru.

10. DO PROVIMENTO DO CARGO

10.1. O candidato aprovado e convocado para provimento da vaga deverá entregar, no ato da posse, cópia 
autenticada dos seguintes documentos, sob pena de perda do direito à vaga:
10.1.1. Comprovante de ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;
10.1.2. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
10.1.3. Título de Eleitor e comprovantes de votação nas últimas duas eleições, ou certidão de quitação 
eleitoral (pensei na certidão porque às vezes as pessoas não guardam os comprovantes); 
10.1.4. CPF;
10.1.5. PIS/PASEP;
10.1.6. Documento de identidade de reconhecimento nacional que contenha fotografia;
10.1.7. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
10.1.8. Certidão de Casamento/Certidão de Nascimento;
10.1.9. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e respectiva caderneta de vacinação para os 
menores de 05 anos;
10.1.10. Declaração de não ocupar outro cargo público no âmbito municipal, estadual ou federal;

10.1.11. Comprovante de que reside na cidade de Bauru;
10.1.12. Atestado de antecedentes criminais;
10.1.13. Diplomas referentes à qualificação exigida no Item 3.8.6. deste Edital;
10.1.14. Declaração de bens;
10.1.15. Outros documentos que a Câmara determinar na posse.
10.2. A documentação será entregue na forma original ou por meio de cópias autenticadas legíveis, 
sendo facultado à Câmara Municipal proceder à autenticação, desde que sejam apresentados, no ato, os 
documentos originais.
10.3. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. Caso não haja manifestação do candidato 
convocado via postal, a convocação será efetuada pelo Diário Oficial de Bauru.
10.4. Perderá o direito ao cargo o candidato que não se manifestar no prazo determinado no Diário Oficial 
de Bauru ou não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo pela Câmara Municipal de 
Bauru, neste último caso por meio de termo de desistência.
10.5. Para efeito de nomeação, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame médico realizado 
pela Administração Municipal de Bauru e à apresentação dos documentos exigidos.
10.6. A qualquer tempo em que sejam constatadas informações fraudulentas, o candidato será eliminado 
do concurso público. No caso de já estar nomeado, será demitido sem prejuízo das demais medidas penais 
cabíveis ao caso.
10.7. Nos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada expressamente previstas pela Lei Maior.
10.8. A nomeação do candidato será feita mediante regular Portaria, publicada no Diário Oficial de Bauru.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência de recursos 
orçamentários e financeiros.
11.2. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de 
classificação dos candidatos.
11.3. O candidato nomeado que não tomar posse no prazo de 30 dias será compulsoriamente eliminado da 
classificação, convocando-se o classificado imediatamente subsequente.
11.4. Nenhum candidato inscrito poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital e 
demais legislações pertinentes.
11.5. A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não comprovação de atendimento a 
todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital, mesmo que verificadas após a homologação e, 
em especial, por ocasião da posse, acarretarão nulidade da inscrição e eliminação do candidato do concurso 
público.
11.6. Independentemente de sua aprovação/classificação neste concurso público, não será admitido 
candidato ex-servidor de qualquer órgão da Administração Pública que tenha sido demitido por justa causa.
11.7. O candidato classificado deverá manter junto à Câmara Municipal de Bauru, durante o prazo de 
validade deste concurso público, seu endereço atualizado, visando à eventual nomeação, não lhe cabendo 
qualquer reclamação caso não seja possível ao Legislativo convocá-lo por falta dessa atualização. No caso 
de o candidato classificado não ser encontrado, a convocação será por meio do Diário Oficial de Bauru.
11.8. O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa, 
perderá automaticamente o direito à posse.
11.9. A Câmara Municipal de Bauru não se responsabiliza pelo fornecimento de quaisquer cursos, textos, 
apostilas ou outras publicações referentes a este concurso.
11.10.Decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de publicação da homologação deste 
concurso e não estando pendente nenhum recurso pertinente a este, as provas do concurso serão eliminadas.
11.11.Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Selecionadora do concurso público e, em 
último caso, pela Presidência da Câmara Municipal de Bauru.

12. PROGRAMA DO CONCURSO

12.1. Conhecimentos Gerais: Atualidades e Legislação Constitucional (arts. 6º a 13, 18 a 41, 76 a 87), com 
redação de mudanças até a Emenda Constitucional nº 64, de 2010;
12.2. Conhecimentos Específicos, compatíveis com a qualificação exigida no Item 3.8.6. deste Edital;
12.2.1. Instalação e configuração de Hardware e Software, Sistemas Operacionais Windows (XP, VISTA, 
Seven, Server 2003 e 2008) e Linux; Configuração e Operação do MS-Office 2003, 2007 e 2010, Utilização 
de serviços (e-mail e web) e principais navegadores, internet e intranet. 
12.2.2. Sistemas de Informação baseados em bancos de dados relacionais; Linguagem de definição e de 
manipulação de dados; Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language-SQL); Arquitetura 
de protocolos TCP/IP; Endereçamento e roteamento de pacotes; Protocolos e principais aplicações baseadas 
na internet: DNS, DHCP, SSH, Telnet, FTP, NFS, SMTP, POP, HTTP, SNMP, IPSEC etc.; Segurança 
de redes e sistemas de informação; Backup, Cabeamento Estruturado UTP e Baseados em fibras óticas; 
Confiabilidade de equipamentos e sistemas eletrônicos; Instalação e manutenção de redes de computadores. 
12.2.3. Programação de Computadores: Lógica de Programação, Português Estruturado, HTML, Linguagem 
Pascal, Linguagem C++, Delphi, Java, Java Script, PHP, Manutenção de software, Procedimentos de 
manutenção preventiva e corretiva. 
12.3. Matemática: números naturais, inteiros, racionais e irracionais; equações, funções e inequações (1º 
e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e proporção, 
conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; sistemas de medidas: 
distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; juros simples/compostos; raciocínio lógico.
12.4. Português: Definição e Aplicações – Sujeito, predicado, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 
pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, pontuação, ortografia, acentuação, oração, regência, 
concordância, morfologia, fonologia, figuras de linguagem, antônimo, homônimo, sinônimo, abreviações; 
leitura, análise e compreensão de textos: estrutura e normas linguísticas; literatura brasileira.
12.4.1. Para efeito de elaboração das questões, será considerada a legislação referente à alteração que 
disciplina a nova regra ortográfica brasileira.
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