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Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 12.416, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.014

Suplementa recursos no orçamento vigente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o disposto no 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 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, fica aberto 
crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 1.408.664,87 (um 
milhão, quatrocentos e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos), conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
799 4.4.90.52 300.094 05 126.478,39 Secretaria de Saúde
220 3.3.90.39 320.000 01 123.566,48 Secretaria de Saúde
221 3.3.90.39 300.063 05 500.000,00 Secretaria de Saúde
221 3.3.90.39 300.092 05 500.000,00 Secretaria de Saúde
123 3.3.90.39 220.000 01 125.910,00 Secretaria da Educação
405 3.3.90.39 110.000 01 15.000,00 Secretaria do Meio Ambiente
278 3.3.90.93 110.000 01 1.710,00 Secretaria de Obras
231 3.3.90.39 310.000 01 14.000,00 Secretaria de Saúde
796 3.3.90.36 300.063 05 2.000,00 Secretaria de Saúde
Art. 2º  As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:
I – Anulações orçamentárias:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
119 3.3.90.30 220.000 01 125.910,00 Secretaria da Educação
402 3.3.90.30 110.000 01 15.000,00 Secretaria do Meio Ambiente
274 3.3.90.30 110.000 01 1.710,00 Secretaria de Obras
229 3.3.90.30 310.000 01 14.000,00 Secretaria de Saúde

II – Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 1.252.044,87 (um 
milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos).

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 11 de fevereiro de 2.014.

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.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.419, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.014
Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com o disposto no 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 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, fica aberto 
crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 51.581,98 
(cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) 
conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
647 4.6.91.73 110.000 01 35.196,38 Encargos Gerais
647 4.6.91.73 110.000 01 16.385,60 Encargos Gerais
Art. 2º  As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:
I – Anulações orçamentárias:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
646 4.6.91.71 110.000 01 35.196,38 Encargos Gerais

II – Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 16.385,60 
(dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 19 de fevereiro de 2.014.

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.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.423, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2.014
Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o disposto no 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 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 15.183.639,37 
(quinze milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e 
sete centavos), conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
119 3.3.90.30 220.000 01 2.350.000,00 Secretaria da Educação
123 3.3.90.39 220.000 01 2.643.000,00 Secretaria da Educação
805 3.3.90.93 500.012 02 9.948,45 Secretaria do Bem - Estar Social
805 3.3.90.93 500.020 02 2.678,88 Secretaria do Bem - Estar Social
84 3.3.90.30 210.000 01 440.000,00 Secretaria da Educação
84 3.3.90.30 210.000 01 1.492.000,00 Secretaria da Educação
156 3.1.90.11 261.000 02 5.993.000,00 Secretaria da Educação
158 3.1.90.11 261.000 02 1.932.000,00 Secretaria da Educação
804 3.3.90.39 100.094 05 194.207,11 Secretaria de Cultura
136 3.3.90.39 220.000 01 12.500,00 Secretaria da Educação
805 3.3.90.93 500.014 02 17.724,80 Secretaria do Bem - Estar Social
805 3.3.90.93 500.021 02 1.209,13 Secretaria do Bem - Estar Social
805 3.3.90.93 500.020 02 62.638,18 Secretaria do Bem - Estar Social
805 3.3.90.93 500.012 02 31.122,36 Secretaria do Bem - Estar Social
807 3.3.90.93 100.093 02 1.610,46 Secretaria de Obras
Art. 2º  As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:
I – Anulações orçamentárias:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade Orçamentária
114 3.1.90.11 220.000 01 2.350.000,00 Secretaria da Educação
114 3.1.90.11 220.000 01 2.643.000,00 Secretaria da Educação
373 3.3.50.43 500.012 02 9.948,45 Secretaria do Bem - Estar Social
373 3.3.50.43 500.020 02 2.678,88 Secretaria do Bem - Estar Social
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79 3.1.90.11 210.000 01 440.000,00 Secretaria da Educação
79 3.1.90.11 210.000 01 1.492.000,00 Secretaria da Educação

II – Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 126.804,93 (cento 
e vinte e seis mil, oitocentos e quatro reais e noventa e três centavos);
III – Excesso de arrecadação apurado até o período no valor de R$ 8.119.207,11 
(oito milhões, cento e dezenove mil, duzentos e sete reais e onze centavos).

Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 19 de fevereiro de 2.014.

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.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

RETIFICAÇÃO PORTARIA GP 39/2012
Onde se lê: Art. 1º. Designar, a partir de 04/08/2012, a servidora ANA CAROLINE YUMI 

OGATA, Assistente em Gestão Administrativa e Serviços – Atendente, matrícula nº 30.677, para exercer 
a função gratificada de Chefe de Seção de Relações Públicas – Divisão de Zeladoria, cujas atividades 
correspondem às funções essenciais do cargo efetivo, não se suspendendo, assim, o curso de seu estágio 
probatório.

Leia-se: Art. 1º. Designar, a partir de 04/08/2012, a servidora ANA CAROLINE YUMI 
OGATA, Assistente em Gestão Administrativa e Serviços – Atendente, matrícula nº 30.677, para exercer a 
função gratificada de Chefe de Seção de Atendimento ao Público – Divisão de Zeladoria, cujas atividades 
correspondem às funções essenciais do cargo efetivo, não se suspendendo, assim, o curso de seu estágio 
probatório.

Bauru, 01 de Abril de 2014.
MARCELO ARAÚJO

CHEFE DE GABINETE

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

TERÇA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

Seção II
Secretarias Municipais

RESOLUÇÃO Nº 02/2014
A Coordenadoria do Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Bauru, no uso de suas atribuições 
legais resolve tornar pública a seguinte:
Art. 1º Convoca para comparecimento até o prazo máximo de 07de abril de 2014 das 08:00 hs às 17:00 hs, 
local: Sede Do Programa Minha Casa Minha Vida Rua Agenor Meira 6-28 Centro - Bauru, os contemplados 
do PMCMV que se encontram com incompatibilidades com as regras do Programa, afim de saná-las. Ficam 
os contemplados mencionados nos Anexos I – Residencial Água da Grama, II – Residencial Santana II e 
III – Residencial Três Américas.
Art. 2º O não comparecimento dentro do prazo determinado será considerado desistência.
Art. 3º A resolução tem efeito a partir da data de sua publicação, 05 de abril de 2014.

Bauru, 05 de abril de 2014.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

COORDENADORA

ANEXO I - RESIDENCIAL ÁGUA DA GRAMA

ALESSANDRA OLIVEIRA SENE 2032413346-9 
ELIANE SOUZA DOS SANTOS DA SILVA 1611324468-8 
IZABELA MACEDO PEREIRA 2021613326-7 
MARLI MAIA DE OLIVEIRA 1286245418-6 
MILENA SIMOES 1255582621-3 
PEDRO DIAS DO PRADO 2362913631-8 
RITA DE CASSIA GIMENES PERES 1243210277-2 
ROSANGELA CRISTINA MORIJO RIBEIRO 2067639266-5 
SONIA REGINA RIBEIRO 1656034236-1 
ALINE MORELI CAIRES 2066902329-3 
CLAUDIA MARIA BOTELHO 2096903355-3 
CLEONICE DA SILVA 1644633877-6 
HELENICE APARECIDA LOPES DA SILVA 2066894877-3 
ISABELA MARIA SAMUEL ALVES 2066893460-8 
KEITE APARECIDA MARTINS 1245933839-4 
MARCUS VINICIUS CARDOSO 2039993800-6 
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS 1085372083-2 
MARIA JARDIM 2363772528-9 
MARIA MARCELINA CARVALHO 2066902862-7 
PAOLA VITORIA CAMPOS GOULART 2021610923-4 
RAYANA DE SA BRITO 2066850706-8 
ROSANGELA ALVES MOREIRA 2090683591-1 
ROSIMEIRI GOMES DOS SANTOS 2363048837-0 
SUZANA ITSUCO SUENAGA DANTES 1295558616-3 
TIAGO RIBEIRO DA SILVA 1272422318-9 
WANDERLEI DE MARCHI 1271594615-7 
ARIADNY SOARES 39807865875

ANEXO RESIDENCIAL II - RESIDENCIAL SANTANA

SANDERLENE VITA ANASTACIO 31188955861
JANIELE DANTAS MOURA 41568994893

DENISE NOGUEIRA TEIXEIRA 32294112857
DONIZETE APARECIDA CECILIO FERREIRA 3633782869
LUCIANE MARIA MIRANDA DOS SANTOS 19158848886
NOEMIA FERREIRA DE LIMA 22865682862
MARIA INES DE OLIVEIRA E SOUZA 17402699854
WESLLEY LINDOMAR FERREIRA DE ANDRADE 43125194806
TATIANA IGNEZ DA SILVA CONCEIÇÃO 21535886854

ANEXO III - RESIDENCIAL TRÊS AMÉRICAS II

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA                                               221.915.918-33
MARISA CRISTINA GONÇALVES 22320615822
MARIA ROSA ANTUNES 263.319.408-71
MAYARA LETICIA DOS SANTOS 3921194288-8
MICHELE NARCIZO CORREA 4042638589-6
NAINA ABILIO DA SILVA 313.293.058-09
ROSANGELA APARECIDA MOREIRA 35413209827
ROSELI DE PAULA RAMALHO 263.202.818-39
SOLANGE DE FATIMA LEMES PINTO 3226742582-3
VANESSA CARLA DA SILVA COSTA 3929454980-1
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Onde –se Lê...
PORTARIA Nº 09/2014 

ANTONIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
no uso de suas atribuições legais, 

DESIGNAÇÃO: 
A partir de 29 de fevereiro de 2014, portaria nº 07/2014, designa o servidor MARCELO RYAL DIAS, RG 
nº 22.201.614-0 matricula nº 32499, para exercer a função gratificada de Chefe de Recursos Naturais, da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme protocolo/e-doc nº 19387/2014. 

Leia-se
PORTARIA Nº 09/2014 

ANTONIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
no uso de suas atribuições legais, 

DESIGNAÇÃO: 
A partir de 29 de Março de 2014, portaria nº 09/2014, designa o servidor MARCELO RYAL DIAS, RG nº 
22.201.614-0 matricula nº 32499, para exercer a Função  Gratificada de Chefe de Recursos Naturais, da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme protocolo/e-doc nº 19387/2014. 

COMUNICADO
Comunicamos que os feirantes abaixo relacionados recolheram a taxa única de fiscalização de 
estabelecimento (TUFE) referente ao exercício 2014.

NOME DO SOLICITANTE Nº I.M Data Pgto Valor em R$
Adailton Lazaro Pinheiro 43846 31/3/2014 112,70
Adamo Alberto da Silva  Ezuvico 531655 31/3/2014 112,70
Altivo Martins Junior 536932 25/03/2014 112,70
Antonia Germano Garbas ME 334 31/03/2014 90,16
Antonio Aparecido Pereira Filho 510378 29/03/2014 112,70
Antonio de Jesus Orestes 527117 24/3/2014 112,70
Antonio Miguel de Moraes 516985 24/03/2014 112,70
Antonio Penha Garne 517251 31/3/2014 112,70
Aparecida Fatima Melero Pio 55367 31/03/2014 112,70
Aryane Mayumi Miyagawa 519118 24/03/2014 112,70

Astolfo Miranda 47761 25/03/2014 112,70
Carlos Kenitivo Yamakawa 23951 26/03/2014 112,70
Celina Hiroko Metorina 539172 10/03/2014 112,70
Chang Chien Mei Li 74665 31/03/2014 112,70
Creuza Pereira dos Santos 522329 12/3/2014 112,70
Darci Hortolani 48840 25/03/2014 112,70
Mauro Antonio de Oliveira 73210 27/03/2014 112,70
Edson Alvares Moreno 536004 24/03/2014 112,70
Elio Mario Firmino 66556 31/3/2014 112,70
Ellende Geraldo Valentim 51399 27/03/2014 112,70
Eni Bella da Silva 35515 31/3/2014 112,70
Ermantino Shovites Iwamoto 41795 27/04/2014 112,70
Fabio Pierobelli 521455 28/03/2014 112,70
Francisco de Sousa Oliveira Feirante - ME 521087 26/03/2014 90,16
Fumie Yoshimoto Iwamoto 41944 31/03/2014 112,70
Geneci Hathiko Mashiro 31406 26/3/2014 112,70
Gilberto de Andrade 65749 23/03/2014 112,70
Gilda Nunes Braga 520484 27/03/2014 112,70
Heraldo Shouitiro Iwamoto 508182 26/03/2014 112,70
Hideo Koike 520339 31/03/2014 112,70
Hidetsugu Miyagawa 515610 24/03/2014 112,70
Ilva Aparecida de Oliveira Gordo 517309 27/03/2014 112,70
Jacob Fernandes 538392 26/3/2014 MEI
Jandira Furlan 16474 28/03/2014 112,70
João Carlos do Nascimento 521073 28/03/2014 112,70
Jorge Yasushi Yamashino 522376 25/03/2014 112,70
José Adolfo Rosica Junior 530425 31/3/2014 112,70
José Donizete Pinheiro 522503 28/03/2014 112,70
José Fernando Mendes dos Reis 02/04/2014 MEI
José Roberto Pereira 505814 25/03/2014 112,70
Jurandir Gomes de Almeida 507015 31/3/2014 112,70
Kazuyoshi Adachi 520322 2703/2014 112,70
Lucia de  Fatima  Colombini 522235 21/3/2014 112,70
Luiz Carlos Rodrigues Jr 530645 28/03/2014 112,70
Manoel Ulisses do Carmo 518247 27/03/2014 112,70
Maria Aparecida Hatsue Miaki Onohara 49469 26/03/2014 112,70
Maria das Neves D.S. Yanamine 56052 25/03/2014 112,70
Maria de Fatima Colasso 88437 31/03/2014 112,70
Maria do Carmo Fernandes Correa 517037 26/3/2014 112,70
Marina da Silva Rodrigues ME 53563 28/03/2014 360,63
Mauro Antonio de Oliveira 73210 27/03/2014 112,70
Mie Tokuhara Miya 53400 24/3/2014 112,70
Olívio Antônio Massaki 531780 27/03/2014 112,70
Osvaldo Martins Coelho 47581 25/3/2014 112,70
Paulo Henrique Rodrigues Gimenes Gandara 519385 28/03/2014 112,70
Paulo Roberto Gasparini 60458 27/03/2014 112,70
Paulo Toshio Tokuhara 13941 24/3/2014 112,70
Renato Walter Streger 526850 25/03/2014 112,70
Robertino Okasaki Dias 24058 31/03/2014 112,70
Rogério Villa Verde 532742 25/3/2014 112,70
Romildo Sartori 47492 31/03/2014 112,70
Sérgio Isamu Yonanine 530424 24/3/2014 112,70
Shoei Tokuhara 523879 24/3/2014 112,70
Silvia Maria Gordo Aguilhar 517019 26/03/2014 112,70
Silvio Aparecido Freneda 73265 24/03/2014 112,70
Sonia Maria de  Mello Couto 76788 31/03/2014 112,70
Sonia Maria Lima da Silva 536230 27/03/2014 112,70
Sumie Awane Awaji Otano 530722 28/3/2014 112,70
Takyoshi Koboyama 79209 20/03/2014 112,70
Tereza Yoshiko Himeno Onohara 538142 22/03/2014 112,70
Tomico Chiyoda Cunha ME 47519 25/3/2014 90,16
Toru Miyoshi 52295 24/03/2014 112,70
Vanessa Aline Machado 531563 31/03/2014 112,70
Vera Lucia Alves Ferraz 522141 27/03/2014 112,70
Wang Jinhui 75812 24/3/2014 112,70
Yukihar Nakandakali 522198 18/03/2013 112,70

COMUNICADO
Comunicamos que foram executados os seguintes serviços de hora máquina conforme decreto nº 11025  de 10 de setembro de 2009.

NOME DO SOLICITANTE RG PROCESSO Nº INÍCIO FIM TIPO SERVIÇO LOCAL QTDE HORAS VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Mayara Chayene de Oliveira 23.164.148-9 8080/2014 10/02/2014 18/02/2014 GRADEAGEM SITIO LUZ 02 55,29 110,58
Fabio Eduardo Ribeiro 22.011.135-2 9090/2014 13/02/2014 17/03/2014 ENCANTEIRADEIRA CHACARA PRIMAVERA 04 55,29 221,16

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

OBS: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado no 
período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.
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Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário

Secretaria das 
Administrações Regionais

 Levi Momesso
Secretário 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3 

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

Administração Regional Falcão/Industrial 
Rua Domingos Bertoni, 7-50 

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Administração Regional Mary Dota 

Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 
- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

Sub-Prefeitura de Tibiriçá 
Rua João Figueira de Mello, quadra 3 

- F. 3279-1145

PORTARIA SEAR 005/2014
LEVI MOMESSO, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR, no uso de suas atribuições 
legais:

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

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
-Clayton Francisco Teixeira
-Roberto Josué Borges

01500409446
03192150705

15/08/2018
21/10/2014

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 13 de Fevereiro de 2014.

LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

PORTARIA SEAR 010/2014
LEVI MOMESSO, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR no uso de suas 
atribuições legais:

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

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
- José Paulo Vaz
- Antonio José Schiavo
- Alcindo Alves da Cunha
- Jorge Luis Souza
- Vera Lucia Pascolino 
- Agenor de Souza
- Darianne Ap. Silva

02745378530
03054901137
03075295157
03249258362
02959222100
02753645570
02371155479

10/03/2016
03/09/2016
10/02/2016
30/06/2014
10/11/2017
14/02/2016
04/04/2016

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 02 de Abril de 2014.

LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIA: A partir de 01/04/2014, portaria nº 0696/2014, transfere a servidora IONE 
DE CARVALHO GRACIA, matrícula nº 32.439, RG nº 47.518.386-1, Assistente em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a 
Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme protocolo/e-doc nº 11.835/2014.

LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 07/04/2014, portaria nº 0695/2014, concede licença sem 
vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, a servidora KELE CRISTINA DA SILVA, matrícula nº 
32.443, RG nº 45.377.864-1, Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica-
Fundamental, lotada na Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 19.639/2014.

CONVOCAÇÃO
Convocamos a servidora PRISCILA AUGUSTA DE SOUZA CARVALHO, matrícula nº 30.779, CPF nº 
306.962.648-38, Agente Educacional – Auxiliar de Creche, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
para comparecer ao Departamento Pessoal, da Prefeitura Municipal de Bauru, até dia 09/04/2014, para 
tratar de assunto referente a sua exoneração, de acordo com processo administrativo nº 67.758/2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0697/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ELIANA APARECIDA AVEZANI MONTEIRO portador 
do RG 207452489, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 123° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0698/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA ALCINEILA SILVA DE MEDEIROS portador 
do RG 308891168, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 124° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0699/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) EDNEIA BASTOS PINHATA portador do RG 233499258, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 125° lugar, no concurso público para ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 10h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0700/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARCELINA DE OLIVEIRA RATTO portador do 
RG 225151613, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 126° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 11h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0701/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARISTELA GARCIA DOS SANTOS portador do 
RG 211726849, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 127° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0702/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DORILEIA CRISTINA RAMOS DA SILVA portador 
do RG 234943713, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 128° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0703/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) NELIO AMARO DE ANDRADE FILHO portador do 
RG 17397711X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 129° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 14h30min.
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0704/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) VERGINIA PESTANA DE ARAUJO portador do RG 
226481955, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 130° lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 15h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0705/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2376 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não 
superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) NAUDMIR APARECIDO FABRI portador do 
RG 26236385, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 131° lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 21/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 07/04/2014 ÀS 16h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/
consultapublica.asp

A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento 
de Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 5.795/2009, 
INFORMA as decisões preferidas nos Requerimentos de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de 
Março/2014:

E-DOC NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA

CARGO PMB E 
JORNADA DECISÃO

14106/2014 Débora Carina Sandoli 
Bighetti

Professor de Educação 
Básica - E.E Prof. Antonio 
Serralvo Sobrinho – 
Secretaria do Estado da 
Educação - Jornada de 24 
horas semanais 

Especialista em 
Educação Adjunto – 
Professor Substituto 
de Educação Básica – 
Infantil – Jornada de 
20 horas semanais 

Deferido

Bauru/SP, 05 de abril de 2014.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “ATENDIMENTO BÁSICO À VIDA”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Atendimento básico à vida no trauma. Suporte básico de vida em 
doenças cardiovasculares. Reanimação cardíaca (Prática) para leigos. 
O objetivo é capacitar as pessoas para atender vítimas em eventos de trauma ou situações graves até o 
momento da chegada do serviço de atendimento de urgência.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 09/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Maria Eugenia Guerra Mutro
Possui graduação em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA (2004), Pós 
graduação (especialização) em Oncologia (2008) e Mestrado Profissional UNESP- Botucatu (2012). 
Experiência na área de Enfermagem, atuando principalmente nas seguintes áreas: UTI, Unidade de 
Queimaduras, Oncologia e Urgência/Emergência. Atualmente atua como enfermeira chefe no UPA Geisel 
e doutoranda no Departamento de Enfermagem, Unesp/Botucatu.
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 08/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “PRIVACIDADE NA INTERNET”.
Serão abordados os seguintes assuntos: Algumas das formas como a sua privacidade pode ser invadida na 
Internet. Alguns dos riscos que a divulgação e a coleta indevida de informações pessoais podem representar. 
Cuidados que devem ser tomados para preservar a privacidade na Internet.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 11/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: David José Françoso
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1992), graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012) e 
pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). Na Administração Pública desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós 
Graduação da Anhanguera Educacional S/A, Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV e pós-graduando 
em Gestão de Projetos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. Autor do livro 
"e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital". 
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 10/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “O TRABALHO COM ESPIRITUALIDADE”.
Ementa: A Logoterapia é uma proposta para explicar as motivações do ser humano. Ela foi criada pelo 
médico vienense Viktor Frankl. Logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como 
na busca da pessoa por este sentido" (Frankl). Vemos na história da humanidade que os que mais se 
destacaram por seu trabalho foram os que se consagraram na conquista de seu ideal. Para os que admitem 
a existência de uma realidade espiritual e buscam conhecer a mesma, encontrarão com certeza as respostas 
às indagações mais instigantes da humanidade. Somente uma explicação fundamentada na racionalidade 
que contemple aspectos de uma realidade espiritual pode apresentar respostas aceitáveis. A partir destas 
premissas, podemos dizer que através da descoberta de sua missão pessoal, bem como ter claramente a 
mesma como objetivo maior na vida, cada um encontrará motivações de foro íntimo que justifiquem valer 
a pena a luta permanente contra adversidades. Ter clara em nossa mente a nossa missão como ser humano 
bem como valores espirituais, nos faz traduzir as dificuldades do trabalho e do dia a dia como oportunidades 
e desafios.
Como agir em nosso trabalho frente a pessoas que apresentam comportamentos negativos, utilizam a 
maledicência e ainda nos parecem avarentas, críticas, destrutivas e com falhas morais?
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 15/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Carlos Eduardo Noronha Luz
É palestrante, articulista e colaborador de jornais, revistas e sites.
É aposentado da CESP e foi professor de ensino médio, e posteriormente professor na faculdade de 
engenharia e tecnologia da UNESP - Universidade Estadual Paulista. Fez pós-graduação em Gestão 
Empresarial. 
É coautor dos Livros: “O Caminho de Cícera” – Romance e “Nos braços do pai” - Livro sobre Educação 
e Espiritualidade.
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 14/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “ORIENTAÇÕES PARA FALAR EM PÚBLICO”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Como vencer o medo de falar em público. A linguagem corporal 
como estratégia de convencimento. Elaboração e uso de roteiro para apresentação oral.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 16/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Pedro Polesel Filho
Atuou por 10 anos como professor universitário na graduação e pós-graduação na USC, além de ter 
lecionado na UFG, em Goiás e na Universidade Independente de Angola, em Luanda. Trabalha com vários 
assuntos no campo da gestão e da comunicação nas organizações. Relações Públicas na PMB.
Inscrições: das 8h do dia 20/03/2014 às 17h do dia 15/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “GESTÃO FINANCEIRA NO SERVIÇO PÚBLICO”.
Ementa: Noções básicas de gestão da receita e despesa no serviço público: conceitos de planejamento, 
origem de receita, prioridades de despesas, vínculos de recursos e limites legais.
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As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 17/04/2014 –09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Everson Demarchi
Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (UNIARA-Araraquara); Pós Graduação 
em Administração Pública (UNESP-Bauru); graduação em Ciências Econômicas - Instituição Toledo 
de Ensino. Vinte e dois anos na área pública, sendo nove anos em planejamento, elaboração e execução 
orçamentária e dois anos em Controladoria. Dois anos de experiência na área acadêmica e seis meses como 
coordenador de curso (Grupo UNIESP).
Inscrições: das 8h do dia 04/04/2014 às 17h do dia 16/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA PARA O BOM 
DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO”.

Serão abordados os seguintes tópicos: A partir de exposições teóricas, vídeos e músicas veremos que a 
mudança de hábitos bem simples, pode preservar ou melhorar o bom funcionamento do cérebro. Em pesquisa 
recente, pesquisadores comprovaram que atividades de leitura e escrita facilitam o bom funcionamento do 
cérebro, bem como, retardam os lapsos de memória, ou mesmo inibem, ocorridos com o avanço da idade. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 23/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Maria A. G. Santos
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia; Gestão Escolar – UNESP/FCL. Mestre em Processos e 
Distúrbios da Comunicação – FOB/USP
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 22/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “GESTÃO DOCUMENTAL E CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE BAURU”.

Serão abordados os seguintes assuntos: Revisão de legislação acerca do tema, cenário nos municípios, 
política de acesso à informação, os desafios da gestão documental e do acesso à informação e o projeto 
para a criação do arquivo público municipal e implantação de uma política pública de gestão documental.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 24/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: David José Françoso
Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(1992), graduação em Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012) e 
pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). Na Administração Pública desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós 
Graduação da Anhanguera Educacional S/A, Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV e pós-graduando 
em Gestão de Projetos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. Autor do livro 
"e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital". 
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 23/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

CURSO: EXCEL BÁSICO
Serão abordados os seguintes tópicos: O aluno terá uma introdução ao Excel, será apresentado ao ambiente 
de trabalho, aprenderá a utilizar os Operadores Matemáticos (mais, menos, vezes, dividir, expoente e 
porcentagem, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem). O aluno aprenderá a 
referenciar células e conjunto de células, utilizar a alça de alto preenchimento e a formatar de células e 
tipos de dados. Serão ensinadas também as funções básicas (Soma, Máximo, Mínimo e Média), as funções 
de data, as funções financeiras e as funções condicionais (SE, SOMASE, MédiaSe, Somases, Mediases e 
Procv). Durante o curso o aluno aprenderá também a inserir gráficos e formatar planilhas para impressão.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Datas de aulas do curso: 08/04/2014, 15/04/2014, 22/04/2014, 29/04/2014, 06/05/2014, 13/05/2014, 
20/05/2014, 27/05/2014, 03/06/2014 e 10/06/2014
Horário das aulas: das 15h às 17h
Carga horária total: 20 horas 
Vagas: 19

Local: NAPEM
Ministrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse 
tempo, trabalhou com coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de 
desenvolvimento de sistema e programação para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que 
desses, 10 anos em instituições de ensino superior, para cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, Logística, entre outros.
Inscrições: das 14h do dia 27/03/2014 às 12h do dia 08/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

CURSO: POWERPOINT BÁSICO
Serão abordados os seguintes tópicos: No curso de Power Point Básico o aluno terá uma introdução ao 
Power Point, será apresentado ao Ambiente de Trabalho e criará apresentações básicas.O participante do 
curso aprenderá a formatar manualmente uma apresentação e a utilizar designs existentes. Será mostrado ao 
aluno como utilizar o assistente de criação de apresentações. O aluno também aprenderá a fazer Animações, 
transições de slides e apresentações automáticas.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data de aulas do curso: 08/04/2014, 15/04/2014, 22/04/2014 e 29/04/2014
Horário das aulas: das 13h às 15h
Carga horária total: 08 horas 
Vagas: 19
Local: NAPEM
Ministrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse 
tempo, trabalhou com coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de 
desenvolvimento de sistema e programação para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que 
desses, 10 anos em instituições de ensino superior, para cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, Logística, entre outros.
Inscrições: das 14h do dia 27/03/2014 às 12h do dia 08/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “GEOMETRIA BÁSICA PARA SERVENTES E PEDREIROS”.
Serão abordados os seguintes tópicos: Definição de plano, reta e ângulo. Tipos de ângulos. Geometria 
simples, cálculo de metragem quadrada, cálculo de volume.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Ajudante Geral, Armador de Construção Civil, Assentador de Guias, Assistente 
de Fiscalização e Terraplanagem, Auxiliar de Topógrafo, Carpinteiro, Marceneiro, Mestre de Obras, 
Operador de Serraria, Pedreiro, Serralheiro e Servente de Pedreiro, enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário: 25/04/2014 – 09h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Alexandre Antonio Ferraz de Arruda
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. Atuou em 
algumas empresas como: COHAB de Londrina; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina; 
PORTOBELLO SHOP em Bauru. Desde 2011 é Arquiteto na Secretaria Municipal de Obras.
Inscrições: das 14h do dia 26/03/2014 às 17h do dia 24/04/2014, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO À 
CERTIFICADO.

CONTRATO Nº 7.260/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 – E-doc nº 8.579/14- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos 
a seguir: 04 (quatro) Ventiladores tipo Coluna de 60 cm, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 
519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013 - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 484,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 - 
ASSINATURA: 11/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.264/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 – E-doc nº 11.917/14 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 
o eletroeletrônico a seguir: 01 (uma) Balança Eletrônica, melhor descrita no Anexo I do Edital nº 
519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013 - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 490,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 - 
ASSINATURA: 13/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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CONTRATO Nº 7.253/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc nº 10.407/14)- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA- ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE o 
eletroeletrônico a seguir: 01 (um) REFRIGERADOR DE 260 LITROS, melhor descrito no Anexo I do Edital 
nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013 - PRAZO: 12 meses – VALOR 
TOTAL: R$ 1.336,74 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 
- ASSINATURA: 10/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.255/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc nº 7.173/14)- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E 
ELETRÔNICA LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os 
eletroeletrônicos a seguir: 18 (dezoito) Ventiladores tipo Coluna e 07 (sete) Ventiladores de Teto, melhor 
descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/2.013 
- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.594,15 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 - ASSINATURA: 11/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.271/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 – E-doc nº 12.230/14 - CONTRATANTE: 
Município de Bauru - CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos a 
seguir: 01 (um) Ventilador tipo Coluna de 50 cm, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos 
termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/13 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 119,00 
– PROPONENTES: 35 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 177/13 – ASSINATURA: 14/03/14, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.947/13 - PROCESSO Nº 25.575/12 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: LOGÍSTICA EVENTOS RIO PRETO 
LTDA-ME - OBJETO: As partes resolvem, alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato original, 
para acrescer mais 04 (quatro) meses ao prazo de vigência, passando de 12 (doze) meses para 16 (dezesseis) 
meses o prazo total do contrato que passa ter a seguinte redação: 1.2. O contrato terá vigência pelo prazo 
de 16 (dezesseis) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes. 2 
Resolvem, ainda, alterar o ítem 3.1 da Cláusula Terceira, para acrescer mais 04 (quatro) meses ao prazo de 
execução do contrato, passando de 12 (doze) meses para 16 (dezesseis) meses, razão pela qual o mencionado 
item passa a ter a seguinte redação: 3.1 A execução dos serviços objeto deste contrato terá início, a contar 
da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial de Bauru e a conclusão em até 16 (dezesseis) meses, 
conforme especificações contidas no Anexo I do edital nº 427/12. - ASSINATURA: 04/02/14.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.948/13 - PROCESSO Nº 27.263/12 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: LOGÍSTICA EVENTOS RIO PRETO 
LTDA-ME - OBJETO: As partes resolvem, alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato original, 
para acrescer mais 04 (quatro) meses ao prazo de vigência, passando de 12 (doze) meses para 16 (dezesseis) 
meses o prazo total do contrato que passa ter a seguinte redação: 1.2. O contrato terá vigência pelo prazo 
de 16 (dezesseis) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes. 2 
Resolvem, ainda, alterar o ítem 3.1 da Cláusula Terceira, para acrescer mais 04 (quatro) meses ao prazo de 
execução do contrato, passando de 12 (doze) meses para 16 (dezesseis) meses, razão pela qual o mencionado 
item passa a ter a seguinte redação: 3.1 A execução dos serviços objeto deste contrato terá início, a contar 
da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial de Bauru e a conclusão em até 16 (dezesseis) meses, 
conforme especificações contidas no Anexo I do edital nº 428/12. - ASSINATURA: 04/02/14.

EXTRATOS 

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando a 
promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:
Desistência
De acordo com o regulamento interno da Banda Municipal de Bauru, fica desligada da bolsa estudos a aluna 
abaixo relacionada, por motivo de desistência da vaga, a pedido.
Alunos
Giovanna Contador Rodrigues Benites Gonçalves

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 4 de abril de 2014

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando a 
promulgação da lei 4.861, de 02 de julho de 2002, que cria a Banda Municipal de Bauru, faz saber:
Convocação
Em substituição as vagas existentes da Banda Municipal de Bauru, deverão comparecer os alunos relacionados 
abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de 
publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos relacionados à nomeação, conforme 
prova seletiva da Banda Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Alex de Almeida Pinheiro
Beatriz Gonçalves Rodrigues da Silva
Cintia Kamila de Oliveira Souza
Giulia Andrea de Lima Moraes
Hugo Leonardo Pereira
João Henrique dos Santos Sanches
João Vitor Molina
Laiane Fernanda Lira
Rosangela Debora Zamonari

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 4 de abril de 2014

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando a 
promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz saber:
Desistência
De acordo com o regulamento interno da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, fica desligado da bolsa 
estudos o líder de naipe e passa a aluno, por motivo de desistência da vaga como líder, a pedido.
Alunos
Silvio Carlos Decimone Junior

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 31 de março de 2014

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando a 
promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz saber:
Convocação
Em substituição as vagas existentes da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverão comparecer os 
alunos  relacionados abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de cinco dias úteis, 
a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos relacionados à 
nomeação, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.
Alunos
Ana Beatriz Franco
Daiane Namen de Souza
Daniel Ferreira Garcia
Eduardo Henrique Pereira
Gabriel Henrique Serto da Silva
Ismael Ferreira Garcia
Julio Henrique Rodrigues da Silva
Laiz Coutinho de Souza
Leandro Roberto Barbeiro
Lucas Graciano
Natalia Carvalho Bellei
Victória Àvila
Victória Maria Parra Belarmino
Vinicius Sagrello

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 4 de abril de 2014

O Secretário Municipal de Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidos por lei e, considerando a 
promulgação da lei 5.140, de 18 de maio de 2004, que cria Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, faz saber:
Convocação
Em substituição a vaga existente de líder de naipe da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, deverá 
comparecer a aluna relacionada abaixo no Automóvel Clube, praça Rui Barbosa, 1-23 – centro, no prazo de 
cinco dias úteis, a contar da data de publicação, conforme o horário abaixo discriminado para tratar de assuntos 
relacionados à nomeação de líder de naipe, conforme prova seletiva da Orquestra Sinfônica Municipal de 
Bauru, já realizado.
Horário de atendimento das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.
Líder de Naipe
Giovanna Contador Rodrigues Benites Gonçalves

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Bauru, 4 de abril de 2014

Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

Arnaldo Ribeiro Pinto
Secretário

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6.622/12 - PROCESSO N° 43.189/09 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: VPC/BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL E URBANISMO LTDA. 
- OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.3 da Cláusula Primeira do contrato original, para acrescer mais 06 (seis) 
meses ao prazo de vigência, passando de 24 (vinte e quatro) meses para 30 (trinta) meses o prazo total do contrato que 
passa a ter a seguinte redação. Resolvem, ainda, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda, para acrescer mais 180 (cento e 
oitenta) dias ao prazo de execução do contrato, passando de 590 (quinhentos e noventa) dias corridos para 770 (setecentos 
e setenta) dias corridos, que passa a ter a seguinte redação 2.1. O prazo para o início dos serviços será de 03 (três) dias 
corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço e o da conclusão será de até 770 (setecentos e setenta) dias 
corridos.”- ASSINATURA: 21/01/14.

EXTRATOS 
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Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os 
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:

FLÁVIA MICHELLE BARAVIERA GIMENES GANDARA, RG 42.020.270-5, Especialista em Educação 
– Professor de Educação Básica – Fundamental (1º ao 5º), da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura 
Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E. Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato 
dec. nº 320/2014.
Acumulação legal.

      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

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

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

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

Proc. 54695/12 - Hildenir Machado;
Proc. 68038/11 – Izabel de Cássia Bezerra Esteves;
Proc. 54695/12 - Hildenir Machado;
Proc. 62435/12 – José Carlos Orifice;
Proc. 64584/12 – Luiz Rodrigues;
Proc. 44720/12 – Silvana Gomes de Souza;
Proc. 64580/12 – Angelo Antonio Cáceres;
Proc.   7093/12 - Carlos Felipe Freire Lucatto;
Parc. 51961/13 – Viviane Aparecida dos Santos.
Proc. 40365/11 – Sonia Aparecida Augusto Rodrigues;
Proc. 49619/11 – Ruth Severino dos Santos;
Proc. 54670/12 – Aparecida Valdez Mucio;
Proc. 63074/12 – Claudia Soares da Silva Rocha;
Proc. 66561/12 – Vislene Regina de Oliveira;
Proc.   5958/13 – Willian Fogaça Fraisoli;
Proc.   6414/13 – Alípio Ramos;
Proc. 25915/13 – Fabio Martins;
Proc. 40819/11 – Antonio Sergio Pirangelli;
Proc. 42424/11 -  Jose Carlos Molina;
Proc.   2804/12 – Gilmar Martins Azevedo;
Proc. 11296/12 – Conceição Borges Ferreira;
Proc. 13856/12 – Paulo Fernando Takaki;
Proc. 28121/12 – Alexandre Aparecido da Silva;
Proc. 34103/12 – Alcides Pereira de Souza;
Proc. 36110/12 -  Adriana Aparecida Gomes Izzo;
Proc. 36918/12 – Carlos Marcio Moreira Trovatto.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 15 (quinze) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Parc. 61316/13 – Emerson Maia Toneti; 

Parc. 46905/13 – Renata Simone Tavares; 
Parc. 65175/12 – Samuel Cavalcante;
Parc. 55314/13 – Ademir Aparecido Leandro;
Parc. 58868/13 – José Aparecido da Silva;
Parc. 52870/13 – Antonio Godoi;
Parc. 47988/13 – Simone Araujo Ferreira Lopes;
Parc. 14447/13 – Jorge Rodrigues; 
Parc. 50770/12 – Geraldo dos Santos Campos;
Parc. 69208/13 – Rosimeire de Assis;
Parc. 52370/12 – Luiz Carlos Teixeira;
Parc. 64263/13 – Reinaldo de Assis;
Parc. 67875/13 – Manoel Jurado Linhares;
Parc. 66277/13 – Sueli Cardoso dos Santos Damasceno;
Parc. 70917/13 – Roberto dos Reis;
Parc. 50997/11 – Antonio Moreira;
Parc. 53819/13 – Jose Erisvaldo de Assis;
Parc. 60157/13 – Irani da Silva;
Parc. 67023/13 – Dougla Martins Pereira;
Parc. 68856/12 – Greyse Camargo Galdino;
Parc. 51752/13 – Luzia Fatia de Souza;
Parc. 63919/13 – Francine Evelyn da Silva e Souza;
Parc. 15636/13 – Lucia Batista Pereira Soares; 
Parc. 46664/13 – Braz Aparecido da Silva;
Proc. 32363/11 – Sergio Antonio Gimenez;
Proc. 36865/11 – Tânia Regina Ribeiro de Lima; 
Proc. 37544/11 – Adélia Setsuko Seki;
Proc. 37677/11 – Jarbas Bernardo dos Santos;
Proc. 57136/11 – Antonio Sérgio Esteves de Souza;
Proc. 62638/11 – Creuza Aparecida da Silva Coneglian;
Proc. 64698/11 – Ester Koch Araujo;
Proc. 75342/11 – Waldir Célio Garcia;
Proc. 75441/11 –Eduardo Bottacin;
Proc. 33613/12 – Magnaura Fari a dos Santos Pulido;
Parc. 50911/12 – André Marcelo Pioto;
Proc. 51891/12 – Ilson Pereira dos Santos;
Parc. 52502/12 – Maria Aparecida de Faria Silva;
Proc. 52643/12 – Pedro Nogueira dos Santos;
Proc. 53119/12 – Silvia Cristina Silva de Oliveira;
Proc. 64361/12 – Camila de Carvalho Prado;
Proc. 64512/12 – Roberto Alexandre Marcos;
Proc. 64979/12 – Antonio Carlos Cesetti;
Proc. 65139/12 – Paulo Jorge Moraes;
Proc. 66049/12 – Terezinha Urias Pereira;
Proc. 66590/12 – Maria Aparecida de Jesus;
Proc. 66903/12 – Valderli de Souza;
Proc. 68110/12 – Edvania da Silva;
Proc. 68656/12 – Koji Kimura;
Proc. 70017/12 – Karsumi Neuza Goto;
Proc.   1031/13 – Mario Machado;
Proc.   2695/13 – Catarina Ferreira dos Santos;
Proc.   2899/13 – Luis Rienda Sanches;
Proc.   5595/13 – Ismael Margato Carvalho;
Proc. 19864/13 – Moacir Rojas Galindo;
Proc. 22453/13 – Valéria Cristina Augusto Alves;
Proc. 24681/13 – Amilton de Souza;
Proc. 25163/13 – Marli Aparecida dos Santos;
Proc. 26322/13 – Ângela Aparecida Garcia Rodrigues;
Proc. 35291/13 – Robson José Jeronimo;
Proc. 35557/13 – Priscila Freitas Durso;
Parc. 42583/13 – Iracema Cardoso de Jesus de Lima;
Proc. 45376/13 – Antonio Carlos Rodrigues;
Proc. 43571/13 – Elias Jose de Queiroz;
Proc. 43777/13 – Ademir Alves Damasceno;
Parc. 45629/13 – Claudio do Carmo Assis;
Proc. 45663/13 – Gilmar Batista Gonçalves;
Proc. 45712/13 – Mauro de Souza;
Proc. 46001/13 – Vitoria Caroline da Silva Lima;
Proc. 46306/13 – Nilton Aparecido dos Santos;
Proc. 46412/13 – Marco Antonio Costa;
Proc. 47648/13 – Valdinei Ferreira da Rocha;
Proc. 48067/13 – José Luiz Alves de Assis;
Proc. 50051/13 – Rogério Newton Dittrich;
Proc. 50938/13 – Ildeceu Silverio;
Proc. 51828/13 – Rosangela Aparecida Godoy;
Parc. 51852/13 – Arlete Costa Vieira;
Proc. 51907/13 – Flavia Cristina Toriano de Mattos;
Proc. 51994/13 – Rosemeire Muniz Lopes;
Proc. 52056/13 – Olympia de Almeida Magalhães;
Proc. 52175/13 – Alexandra Aparecida Daher Zamaio;
Proc. 53299/13 – Erasmo Donizete Bernardo;
Proc. 53310/13 – Antonio Batista Costa;
Proc. 53327/13 – Maria Amélia Siqueira Rodrigues;
Proc. 53501/13 – Eunice de Souza Alves;
Proc. 53640/13 – Eurico Amorim;
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Proc. 53759/13 – Sidnei da Silva; 
Proc. 55248/13 – Daniel Oshima Giovaneti;
Proc. 56290/13 – Edson Benedito Marinho;
Proc. 56929/13 – José Fernando Mazzeto Paro;
Proc. 57685/13 – Rosimeire Aparecida Caputo;
Proc. 58930/13 – Agnaldo Antonio Rambaldi;
Proc. 59054/13 – José Adriano da Silva;
Proc. 59972/13 – Jamil Achoa;
Proc. 67440/13 – Roberto Suzuki Akamine;
Proc. 67465/13 – Fabiana Aparecida da Silva;
Proc. 67706/13 – Francisco Efrisio Neto;
Proc. 67986/13 – Cristiane Xavier de Oliveira Vieira;
Proc. 68244/13 – Marta Regina Rubin Rio;
Proc. 68390/13 – Antonio Brosler;
Proc. 68733/13 – Maria Aparecida Pereira de Oliveira;
Proc. 69169/13 – Daniel de Oliveira Cruz;
Proc. 69277/13 – Vagner Sichieri;
Proc. 68902/13 – Márcia Regina da Paixão Anastácio; 
Proc. 71946/13 – Maria de Souza;
Proc.     634/14 – Elvira Domingues Uda de Becker;
Proc.   1744/13 – Rogerio Campos;
Proc. 28826/13 – Sanches Cavalheiro de Oliveira;
Proc. 20839/13 – Enes Cardoso M. Junior;
Proc. 11843/13 – Rita de Oliveira Marques;
Proc. 70374/11 – Mairton Basilio de C. Farias;
Proc. 69977/11 – Marcos Aurelio Pereira;
Proc. 22156/13 – Paulo Roberto Fernandes;
Proc.   1176/13 – Paulo Pereira;
Proc. 50028/12 – Paulo Pereira;
Proc. 18489/13 – Dalall Audrey Adas;
Proc. 18563/13 – Graciely Krokowez Santos;
Proc. 25487/13 – Lucidinho Santa de Oliveira;
Proc. 28371/13 – Moacir Cordeiro Coelho;
Proc. 22829/13 – Francisco Carlos G. Caza;
Proc. 42131/13 – Marilda Alves Priolo;
Proc. 35116/13 – Doroteia Silveira S. Roza;
Proc. 72818/11 – João Calos dos Santos;
Proc.   3429/13 – Elton Flavio de Lima;
Proc.  56097/11 – Eliana Alcides da Silva;
Proc.   9198/13 – Lazaro Arca de Arruda;
Proc. 56676/11 – Jose Soares de Oliveira;
Proc. 60075/11 – Neusa Fatima Alves de Oliveira;
Proc.   8151/13 – Neiva Suely M. Coelho;
Proc. 43410/12 – Joel Garcia;
Proc.   6768/13 – Patricia Pereira Silvestrini.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

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

Proc. 61096/12 – Motor Car Bauru Regulagem de Motor Ltda. Me;
Proc. 54111/13 -  Nekis & Nekis Comércio de Granitos Ltda. Me.;
Proc. 33859/13 – Maria Ines Oliveira dos Santos Bar ME;
Proc.   5921/12  - Andrade & Torrecilha Vistorias S/C Ltda ME;
Proc. 46211/12 – Igreja do Evangelho Quadrangular.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 15 (quinze) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Parc. 73206/13 – Waldecir Ferraz de Camargo;
Proc. 33613/12 -  Magnaura Faria dos Santos Pulido;
Proc. 63113/12 – Sirlei Cristina Serotine Galindo Bauru Me;
Proc. 64682/12 –Blagitz Representações Ltda. Me;
Proc. 67859/12 – Renata da Silva Fabbro Batista Serviços Me;
Proc. 68609/12 – Aucom Informática Ltda. Me; 
Proc. 16216/13 – Marilza Delpino Zanardo;
Proc. 47009/13 – Fátima Aparecida de Souza Pereira;
Proc. 54633/13 – Borges & Rizzo Ltda.;
Proc. 56373/13 – Gerson Cardoso;
Proc. 59960/13 – Ana Lucia Noitel Valim Dourado;
Proc.   5185/13 – Aldo Gonçalves Modolo Bauru ME.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Processo Fornecedor Doc. Nº Valor
32035/12 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERV 51  R$     478.327,17 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

CONTRATO Nº 7.278/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc. nº 12.401/14) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 
os eletroeletrônicos a seguir: 03 (três) bebedouros, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e 
nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 1.338,93 – PROPONENTES: 35 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – 
ASSINATURA: 17/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

EXTRATOS 

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038

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: meioambiente@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 
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).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas 
responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela 
SEMMA conforme artigo 21 da Lei n.o. 4.368/99).

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

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: 13451/2014
INTERESSADO: Dorival dos Santos
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins nº 5-72, Vila Souto
ESPÉCIES DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROTOCOLO: 14456/2014
INTERESSADO: Resvilda Naliati
ENDEREÇO: Rua Adante Gigo nº 7-65, Vila Carolina
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Flamboyant, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
          - Limpeza de copa executada pela Secretaria
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PROTOCOLO: 12381/2014
INTERESSADA: Tamara Leandra Gonçalves Pereira
ENDEREÇO: Rua Chimbo Atusi nº 3-76, Pres. Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Quaresmeira
AÇÕES RECOMENDADAS:
          - Nenhuma ação recomendada

PROTOCOLO: 13262/2014
INTERESSADA: Silvia Matins
ENDEREÇO: Rua Angelo Moraes nº 6-116, Vila Giunta
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Falso-chorão, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
          - Limpeza de copa e controle de patógenos executada pela Secretaria

DARA – DEPARTAMEANTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTO DE INFRAÇÃO 006/14
Conforme vistoria no dia 07/10/2013, constatamos que o Senhor Anderson Leandro dos Santos, 

residente à Rua Antônio Lourenço, 1102, Cidade Jardim, Santa Maria da Serra-SP, cometeu a seguinte 
irregularidade: Deposição de resíduos da construção civil em lugar não autorizado (caminhão placa BNZ 
0268). Este fato, na forma do Decreto 11.689/11 é tipificado como infração ambiental. Portanto lavramos o 
presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). 

AUTO DE INFRAÇÃO 007/14
Conforme vistoria no dia 07/10/2013, constatamos que o Senhor Anderson Leandro dos Santos, 

residente à Rua Antônio Lourenço, 1102, Cidade Jardim, Santa Maria da Serra-SP, cometeu a seguinte 
irregularidade: Transportar resíduos de construção civil sem dispositivo de cobertura de carga (caminhão 
placa BNZ 0268). Este fato, na forma do Decreto 11.689/11 é tipificado como infração ambiental. Portanto 
lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

CONTRATO Nº 7.303/14 - PROCESSO Nº 40.881/12 - E-Doc Nº 14.892/14 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADO: DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA – EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 40.881/12 
a prestar ao CONTRATANTE, nas quantidades de 14,00 m², de divisórias de madeiras com vidro incolor 
e mão de obra, cujas especificações estão indicadas  no Anexo I do Edital nº 092/13 - PRAZO: 12 meses 
– VALOR TOTAL: R$ 814,10  –- MODALIDADE: Pregão Presencial nº 022/13 –  ASSINATURA: 
31/03/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
DESIGNAÇÃO: A partir de 05/04/2014  , portaria nº 020/2014, designa o servidora ELIANA FERNADES 
DASILVA RODRIGUES, RG:25.490.76-9 ,matricula: 30411, para exercer a função gratificada  de 
Chefe de Seção de Fiscalização de Comércio ,da Secretaria de Planejamento, conforme protocolo/e-doc 
nº16.595/2014. De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto nº 11.852/2012, não haverá 
suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza as funções essenciais do 
cargo efetivo : Fiscal de Posturas Municipais.
•	 Realiza despachos, documentos e relatórios pertinetes à seção
•	 Realiza notificações, ofícios, auto de infração, interdição, apreensão e documentos afins
•	 Atuar deforma organizacional e fiscalizatória em eventos 
•	 Realiza escalas de plantões de vistorias diurnas e noturnas para os fiscais, bem como acompanha-los 

nas vistorias
•	 Atendimento presencial na divis~]ao esclarecendo e orientando sobre os procedimentos a serem 

tomados referentes a fiscalização.
PAULO ROBERTO FERRARI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 331/14, a Senhora Vania Aladia Bressan, Praça 
Washington Luiz, nº 04-30, Centro, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 

acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a Rua Xavantes, qt. 1, Vila Antarctica, cadastrado na P.M.B. 3/0397/023, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 332/14, a Senhora Vania Aladia Bressan, Praça 
Washington Luiz, nº 04-30, Centro, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 5º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros públicos, exceto nos casos 
em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e circunstanciado, de uso 
temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, objetos, mostruários, 
materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, a colocação de cartazes, faixas, 
placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar atividades que 
possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de cimento, preparar 
concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, bem como outras 
situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro 
público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, que 
impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, de 
carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física.”, informamos que 
estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do 
recebimento deste documento, providencie a desobstrução do passeio público, referente ao imóvel situado 
a Rua Xavantes, qt. 1, Vila Antarctica, cadastrado na P.M.B. 3/0397/023, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 1648/13, a empresa Parquinho Futebol Clube, Rua Manoel dos Santos 
Quialheiro, nº 1-135, Novo Jd. Pagani, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a Rua Gomes Berriel Filho, Jd. Araruna, cadastrado na P.M.B. 4/0161/003, onde consta 
essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade 
de multa, no valor de R$  591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não 
recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 1649/13, a empresa Gremio Recreativo Escola de Samba Academicos do 
Cartola, Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 1-54, Centro, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Alameda dos Jasmins, qt. 6, Parque Alto Sumare, cadastrado na P.M.B. 
4/0157/001, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que 
caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com 
a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 619/14, a empresa Oasis Administração de Bens 
e Participações Ltda, Rua Edward Joseph, 122, Conj. 15 Torre Passarelli, Vila Suzana, São Paulo - SP, 
em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e 
sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR 
(Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie o reparo do passeio público e limpeza, referente ao imóvel situado a Alameda dos Trevos, 
Parque Vista Alegre, cadastrado na P.M.B. 4/0618/002, onde consta essa empresa como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação 
vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará 
na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 459/14, a Senhora Maria V da Silva e Outros, Rua 
Andre dos Santos Rodrigues, nº 02-48, Vila Martha, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
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rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Andre dos Santos Rodrigues, qt. 02, Vila Martha, cadastrado na P.M.B. 
5/0682/013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que 
caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 460/14, o Senhor Pedro Jose Belosi, Rua Nestor 
Guedes de Carvalho, nº 50, Centro, S. Miguel Arcanjo - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Andre dos Santos Rodrigues, qt. 02, Vila Martha, cadastrado na P.M.B. 
5/0682/019, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que 
caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1300/13, a Senhora Vera Lucia Pereira de Souza, Rua Fernando 
Zuicker, nº 11-49, Vl. Gonçalves, 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 José Costa Ribeiro, 
cadastrado na P.M.B. como 4/1025/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio 
público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. 
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$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 647/14, o Senhor Mario Faustino Filho, Avenida 
Faustino Ribeiro, 693, Centro, Agudos - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-
lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel 
situado a Rua Armando Pieroni, Vila Riachuelo, cadastrado na P.M.B. 2/0451/002, onde consta Vossa 
Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 421/14, a Senhora Marina Parente Motta Luiz, 
Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1360, Apto 144, Jd. Paulista, São Paulo - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do 
passeio público, referente ao imóvel situado a Rua Clementino Boni, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 
4/3180/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 419/14, a Senhora Marina Parente Motta Luiz, 
Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1360, Apto 144, Jd. Paulista, São Paulo - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do 
passeio público, referente ao imóvel situado a Rua Brasilino Carvalho, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 
4/3179/014, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 458/14, o Serviço Social do Transporte - SEST, Rua 
Saus , Nº 0, BLJZ 9º Andar, Brasília - DF, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado 
a Rua José Postingue, 5-115, Distr. Ind. Marcus Vinicius Feliz Machado, cadastrado na P.M.B. 3/1748/002, 
onde consta esta empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (AR não 
recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 50/14, a Senhora Rosemeire Aparecida Alves, Rua 
Jorge Pimentel, 12-07, Vila Engler, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-
lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público (parte do lote pela 
Rua Elza Fillipini), referente ao imóvel situado a Rua Jorge Pimentel, 12-07, Vila Engler, cadastrado na 
P.M.B. 3/0925/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 649/14, o Senhor Mario Faustino Filho, Avenida 
Faustino Ribeiro, 693, Centro, Agudos - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-
lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao 
imóvel situado a Rua Barra Bonita, Jd. Aeroporto, cadastrado na P.M.B. 2/0451/006, onde consta Vossa 
Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade,conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 422/14, o Senhor Jose Vicente Biazi, Rua Afonso 
Pena, 2440, 13 Andar, Sala 142, Centro, Campo Grande - MS, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Clementino Boni, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 4/3180/013, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 420/14, o Senhor Jose Vicente Biazi, Rua Afonso 
Pena, 2440, 13 Andar, Sala 142, Centro, Campo Grande - MS, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Clementino Boni, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 4/3180/007, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 409/14, o Senhor Jose Vicente Biazi, Rua Afonso 
Pena, 2440, 13 Andar, Sala 142, Centro, Campo Grande - MS, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Brasilino Carvalho, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 4/3176/014, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 407/14, o Senhor Jose Vicente Biazi, Rua Afonso 
Pena, 2440, 13 Andar, Sala 142, Centro, Campo Grande - MS, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Brasilino Carvalho, Jd. Marilia, cadastrado na P.M.B. 4/3176/001, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 172/14, o Senhor Ailton Theodoro, Rua Luis Ferrari, 
04-35, Parque das Nações, Bauru - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a 
Rua Luis Ferrari, 04-35, Parque das Nações, cadastrado na P.M.B. 2/3013/003, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte 
e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 349/14, o Senhor Joao Donizeti Goncalves, Alameda 
Cel. Miranda Prado, 244, Vila Sta. Terezinha, Jau - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a Rua Agostinho Fornetti, Vila Santa Clara, cadastrado na P.M.B. 4/1435/001, 
onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 
2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 - Nº 487/14, a Senhora Emilia Draeger Veiga de 
Mesquita, Rua Felicio Soubihe, 4-46, Jd. Planalto, Bauru “ SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela 
Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam 
garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que 
esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando 
a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, bem como nas curvaturas das esquinas.§ 
4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão 
ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja 
providenciado o reerguimento da guia no raio, no imóvel situado a Rua Henrique Savi, qt. 11, Vl N Cid 
Universitária, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0681, Lote 009, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo 
estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

Portaria nº36/2014 – Progressão por Mérito Profissional (PMP):  A partir de 01/11/2013, NILTON 
BITTENCOURT, Especialista em Saúde, Médico, matricula 17465, da Classe “B-19” para a Classe “B-
20”, de acordo a lei nº5950/2010, bem como o artigo 4º, §1º do Decreto nº11.509, de 24 de março de 2.011, 
que regulamenta o Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento Funcional dos servidores 
abrangidos pelo PCCS – Saúde.

PUBLICAÇÃO DE:  01/04/2014  a  04/04/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
25568/09 ANGÉLICA APARECIDA DE OLIVEIRA – ME
49544/10 IKOKU KAWAKAMI – ME
39757/11 ALZIRA MARIA DE LOURDES BORGES BAURU EPP
58751/13 RODRIGO CARVALHO RIBEIRO
49755/11 FNX – LANCHONETE LTDA – ME
46994/12 REINALDO COSTA QUEIROZ
14248/13 CLINICA SAÚDE LTDA
14250/13 CLINICA SAÚDE LTDA
14380/14 SORAYA GIMENEZ ROCHA ME

14544/14 BISPADO DE BAURU – CURIA  DIOCESANA
PARÓQUIA SÃO BENEDITO – ( EVENTO )

11350/13 LILIANE LEMES BAPTISTA
15942/13 REGIA LUZIA ZANATA
810/14 RENATA PELLI BONINI PIOVEZAN
73647/13 MARIA  CRISTINA MORATO CORRADINI

1726/13 UNIDADE  RADIOLÓGICA  BAURUENSE –  SERVIÇOS  MÉDICOS  DE 
RADIOLOGIA LTDA

71281/13 AGNALDO ELON DISARZ CIRURGIA PLÁSTICA EIRELI 

5845/14 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
PRODESP

14720/13 LAERTEL FERNANDES FASSONI
9338/13 PATRICIA PEDRO COSTANZO
13522/13 JOSÉ EDUARDO BERGAMI ANTUNES
5705/2014 RÉGIS ANTONIO COELHO
6566/14 SANDRA MARIA GRECCO TORQUATO
16202/12 WLADIMIR FIORI BONILHA DELANINA
39498/13 ELIANA MOLINARI  DE  C. L.  DISARZ – CLINICA MÉDICA EIRELI – EPP
62115/13 MONICA  FERRAZ COSTA FANINI
4508/14 CLINICA MÉDICA ALBERTO SANCHES LTDA EPP
9919/14 FAVINHO DE MEL S/C  LTDA – ME
9920/14 FAVINHO DE MEL S/C  LTDA – ME
16049/13 JOSÉ RICARDO BOMBINI
67012/13 TOSI INSTITUTO  OFTALMOLÓGICO LTDA – EPP
11630/14 T.G. CLINICA VETERINÁRIA LTDA – ME
37871/13 PLASUTIL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
35169/08 LARA WEVILYN MOURA ANDRADE
830/14 MARIA DAS NEVES SOBRAL DO NASCIMENTO LAIA
59984/13 ADRIANA CRISTINA RODRIGUES MATOS ME
13530/13 MAIRA MIRANDA BERNARDELLI JUNQUEIRA
25024/11 S K OSHIRO – ME
53384/11 KAMIYA & KAMIYA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
1691/12 RICARDO PAGANI CARVALHO
62523/13 O.SILVA  FILHO RESTAURANTE  - ME

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
15908/14 PADARIA  E  LANCHONETE  ZENTIL  GOMES & 

SILVA LTDA – ME 90 26725/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
10465/14 MAN  INDÚSTRIA QUIMICA LTDA 60 30362/E-1
14115/14 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP 60 30431/E-1
15080/14 ATACAMA SISTEMA GRÁFICO LTDA – ME 60 30500/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

15919/14 PADARIA  E  LANCHONETE  ZENTIL  GOMES & SILVA LTDA 
– ME 26724/E-1

16002/14 BACHEGA E RESENDE DROGARIA LTDA - EPP 26914/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
62523/13 O.SILVA  FILHO RESTAURANTE  - ME 14058/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
69962/13 EDMILSON JOSÉ LOPES 14024/E-1
71225/13 ZUM ZUM LANCHES DE BAURU LTDA 14009/E-1
71232/13 ZUM ZUM LANCHES DE BAURU LTDA 14008/E-1
5879/14 LEIDI HELENA SILVA PRADO SORVETES LTDA – ME 14021/E-1
7953/14 WILLIAN MASSAHIRO MAKITA – ME 14064/E-1
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE ABRIL DE 2.014

PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
65587/13 JULIANO SOUTO FERREIRA – EPP 30 13956/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
39759/13 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO – EPP 60 12122/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
39780/13 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO – EPP 12767/E-1
3416/14 MARCOS A. PITANA – ME 14065/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
17014/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1960/E-1
17018/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1958/E-1
17020/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1957/E-1
17022/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1955/E-1
17025/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1953/E-1
61625/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 2153/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 18249/14
INTERESSADO VIVIAN SIMÕES ZILIO
REQUERENTE VIVIAN SIMÕES ZILIO
CPF 371.983.508-10
CRN/SP 35.167

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 47985/08
INTERESSADO PULS & FALCÃO DROGARIA LTDA - ME
REQUERENTE DÉBORA PAULA GAZZETTA
CPF 145.776.138-67
CRF/SP 22.924

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 43556/12
INTERESSADO DROGARIA SÃO PAULO S.A.
REQUERENTE FERNANDO LUIZ DOMINGUES
CPF 156.926.228-40
CRF/SP 18.317

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14131/12
INTERESSADO WAL MART BRASIL LTDA
REQUERENTE EVANI  DA COSTA FREITAS HIRAI
CPF 127.915.588-45
CRF/SP 17.742

ALTERAÇÃO DE CEVS:
PROCESSO 32054/01
RAZÃO SOCIAL GBI  S/A  PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ 01.259.558/0003-10
CEVS (DE) 350600301-851-001052-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001187-2-9

PROCESSO 26482/02
RAZÃO SOCIAL ESCOLA  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  E  FUNDAMENTAL 

SONHO  MEU  LTDA ME
CNPJ 04.788.960/0001-19
CEVS (DE) 350600301-851-001043-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001199-2-0

PROCESSO 380/07
RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTONIO
CNPJ 04.613.240/0001-12
CEVS (DE) 350600301-851-000958-1-8
CEVS (PARA) 350600301-851-001198-2-2

PROCESSO 42211/06
RAZÃO SOCIAL ELAINE CRISTINA DA SILVA BAURU EPP
CNPJ 04.596.691/0001-99
CEVS (DE) 350600301-851-001109-1-4
CEVS (PARA) 350600301-851-001197-2-5

PROCESSO 32064/01
RAZÃO SOCIAL UNU DUNU TE S/C LTDA
CNPJ 04.328.177/0001-72
CEVS (DE) 350600301-851-001059-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001196-2-8

PROCESSO 24155/00
RAZÃO SOCIAL COLÉGIO PARAISO BAURU LTDA
CNPJ 00.919.959/0001-25
CEVS (DE) 350600301-851-001153-1-2
CEVS (PARA) 350600301-851-001195-2-0

PROCESSO 21059/05
RAZÃO SOCIAL CBSJ – CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ
CNPJ 01.598.383/0001-04
CEVS (DE) 350600301-851-000955-1-6

CEVS (PARA) 350600301-851-001188-2-6

PROCESSO 28246/01
RAZÃO SOCIAL SANTOS & GALVÃO S/S LTDA
CNPJ 04.574.990/0001-22
CEVS (DE) 350600301-851-001074-1-7
CEVS (PARA) 350600301-851-001189-2-3

PROCESSO 15219/00
RAZÃO SOCIAL CRECHE BERÇÁRIO DECRIS  S/S LTDA ME
CNPJ 01.706.294/0001-34
CEVS (DE) 350600301-851-000977-1-3
CEVS (PARA) 350600301-851-001190-2-4

PROCESSO 25199/06
RAZÃO SOCIAL MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS BAURU LTDA
CNPJ 04.810.534/0005-68
CEVS (DE) 350600301-851-000003-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-000017-2-4

PROCESSO 57112/12
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SATEC
CNPJ 46.137.410/0001-80
CEVS (DE) 350600301-862-000011-1-2
CEVS (PARA) 350600301-862-000016-2-7

PROCESSO 18248/00
RAZÃO SOCIAL CAMINHO MÁGICO S/C LTDA - ME
CNPJ 02.299.183/0001-13
CEVS (DE) 350600301-851-000049-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001192-2-9

PROCESSO 26745/00
RAZÃO SOCIAL CRECHE FONTE DAS ÁGUAS VIVAS
CNPJ 02.901.579/0001-99
CEVS (DE) 350600301-851-000017-1-6
CEVS (PARA) 350600301-851-001193-2-6

PROCESSO 32197/00
RAZÃO SOCIAL FAVINHO DE MEL  S/C LTDA ME
CNPJ 00.515.337/0001-31
CEVS (DE) 350600301-851-000971-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001186-2-1

PROCESSO 21554/00
RAZÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL DE BAURU LTDA
CNPJ 02.064.498/0001-81
CEVS (DE) 350600301-851-000950-1-0
CEVS (PARA) 350600301-851-001191-2-1

PROCESSO 1505/02
RAZÃO SOCIAL ARCO IRIS – BAURU LTDA
CNPJ 01.024.061/0001-51
CEVS (DE) 350600301-851-000947-1-4
CEVS (PARA) 350600301-851-001194-2-3

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 18440/12
RAZÃO 
SOCIAL EVA REGINA RUIZ FARIAS

CPF 214.576.718-59
ATIVIDADE  ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
ENDEREÇO R.AZARIAS LEITE, 18-62 – VILA MESQUITA – BAURU/SP
CEVS 350600301-960-000355-1-3

AUTORIZAÇÃO VS 07/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO 
A FAZER ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
ENTORPECENTES, PSICOTRÓPICOS E SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  DA PORTARIA 
SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 36675/07
RAZÃO 
SOCIAL STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA

ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 21-07 – VILA AMÉRICA – BAURU/SP
CNPJ 08.096.997/0001-37
RESPONSÁVEL
TÉCNICO GRASIELE ESTEVES EVANGELISTA

CRF/SP 54.170

AUTORIZAÇÃO VS 08/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO 
A FAZER ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE RECEITUÁRIO GERAL DE FÓRMULAS  
MAGISTRAIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 36675/07
RAZÃO 
SOCIAL STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA

ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 21-07 – VILA AMÉRICA – BAURU/SP
CNPJ 08.096.997/0001-37
RESPONSÁVEL
TÉCNICO GRASIELE ESTEVES EVANGELISTA
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CRF/SP 54.170

AUTORIZAÇÃO VS 09/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO 
A FAZER ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE RECEITUÁRIO GERAL DE FÓRMULAS  
MAGISTRAIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 11327/07
RAZÃO 
SOCIAL DROGARIA VILA SOUTO LTDA - ME

ENDEREÇO RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 17-98  - VILA SOUTO – BAURU/SP
CNPJ 08.509.917/0001-28
RESPONSÁVEL
TÉCNICO JOSÉ CHRISPIM NETO

CRF/SP 30.120

AUTORIZAÇÃO VS 10/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO 
A FAZER ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
ENTORPECENTES, PSICOTRÓPICOS E SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  DA PORTARIA 
SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 11327/07
RAZÃO 
SOCIAL DROGARIA VILA SOUTO LTDA - ME

ENDEREÇO RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 17-98  - VILA SOUTO – BAURU/SP
CNPJ 08.509.917/0001-28
RESPONSÁVEL
TÉCNICO JOSÉ CHRISPIM NETO

CRF/SP 30.120

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13662/14 LUIZ TORRECILHA SANCHES 036855/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13295/14 MARIZA DA COSTA VALÉRIO 33921/E-1
13318/14 PAULO SERGIO CARDOSO 22311/E-1
13392/14 CHEN CHENG HSIUNG 33914/E-1
9520/14 DANIELI AP. SILVA DE OLIVEIRA 25361/E-1
10819/14 EUNILDA MARIA MARTINS 036344/C-1
4071/14 AMERICO ZUIANI FILHO 028599/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
72312/13 FRANCISCO CESAR DA SILVA MILANO 17930/E-1
4092/14 ODARCY BERDINANZI RANIERI JUNIOR 17786/E-1
5221/14 THIAGO GARCIA ROCHA 17752/E-1
74462/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 17741/E-1
74458/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 17742/E-1
2112/14 ANTONIO DIAS MODESTO 20862/E-1
2287/14 ANTONIO DIAS MODESTO 17764/E-1
71452/13 LUIZ CARLOS RIBEIRO 17747/E-1
72281/13 EDUARDO CAMILO SAID 20177/E-1
4997/14 DAURI RUBENS DE OLIVEIRA TAVANO 17789/E-1
64900/13 ELIZETE LANE DE SOUZA 20787/E-1

72283/13 SALETE APARECIDA GASPARINI 
YANAGUIHARA 17787/E-1

RECUSA DE ASSINATURA EM APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
7068/14 ROSANA FRANCISCA DE SOUZA 17746/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51721/13 SIDNEY ALVES MACIEL 5629/E-1
51024/13 OSWALDO FURLAN 5729/E-1
41385/13 ANTONIO BORGES 5621/E-1
64299/13 ANDRÉ LUIS MAGALHÃES 4883/E-1
46218/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 5470/E-1
52940/13 SHIRLEINE BADINI 5480/E-1
47653/13 SOLANGE APARECIDA BENICIO 5471/E-1
64382/13 WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA 5624/E-1
64339/13 EDUARDO FREITAS ARAÚJO 5469/E-1

RECUSA DE ASSINATURA EM APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
64482/13 CATARINA TORRES DOS SANTOS 5466/E-1

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

16519/14 SUELI APARECIDA FRANCISCO DE 
ALBUQUERQUE 180 032208/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
65954/13 MULTICOBRA COBRANÇAS LTDA 20208/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61757/13 POSTO ODEON LTDA 3769/E-1

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2014 – PROCESSO Nº 14.444/2012 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – COMPROMISSÁRIA: ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
COMERCIAL LTDA ME – Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 250 KITS COLETIVOS 
DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE: 22 ESCOVAS DE DENTE, 14 CREME DENTAL 12 
PORTA ESCOVAS E 01 SUPORTE, para a Secretaria Municipal da Educação, cujas especificações estão 
indicadas no anexo I do Edital nº 086/2014, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos 
de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – KITS COLETIVOS DE HIGIENE BUCAL.

IT
E

M

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QTD MARCA PREÇO / 
KIT

PREÇO 
TOTAL

01

Material Coletivo de HIGIENE BUCAL 
escolar composto de: 01 (UM) SUPORTE; 
12 (DOZE) PORTA ESCOVA; 22 (VINTE E 
DUAS) ESCOVAS DENTAIS INFANTIS e 14 
(QUATORZE) TUBOS DE DENTIFRÍCIO 
LÍQUIDO. demais especificações conforme 
anexo I do Edital nº 086/2014.

250 Escovinha R$ 211,00 R$ 
52.750,00

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 039/2014 – ASSINATURA: 
01/04/2014 – VALIDADE: 31/03/2015. Bauru, 04/04/2014 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor 
da Divisão de Compras e Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 099/14 - Processo n.º 4.859/14 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 028/14 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 45.184 KG DE 
PÃO TIPO “HOT DOG”, entrega ponto a ponto – Interessadas: Secretarias da Educação, Bem Estar 
Social, Adm. Regionais e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório que o 
julgamento e a classificação foi devidamente Adjudicado em 28/03/2014 pela pregoeira e Homologado 
em 02/04/2014 pelo Sr. Prefeito, à empresa abaixo, da seguinte forma: 
LOTE 01 – PÃO TIPO HOT DOG
EMPRESA: Pães 5 Estrelas de Marilia Ltda - ME

Item ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

Qtd. Anual 
Est. Marca R$ Unit. R$ Total

01
Pão tipo hit dog, demais 
especificações conforme 
Anexo I do edital nº099/14

45.184 KG Pães 5 
estrelas R$ 8,49 R$ 383.612,16

Bauru, 04/04/2014 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 – Processo nº 46.064/2013 
– Modalidade: Pregão Presencial 182/13 – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de 
Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem 
Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, 
de Agricultura e Abastecimento, de Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE - COMPROMISSÁRIA: KALUANA 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. As partes resolvem 
alterar a Ata de Registro de Preços original para constar a nova denominação social da empresa que passa 
a ser KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI e 
o novo endereço que passa a ser Rua Pirajá, Nº 1021, Bairro Água Rasa, CEP 03190-170 na cidade 
de São Paulo /SP.  O presente aditivo tem vigência a partir de 06 de março de 2014. ASSINATURA: 
25/03/2014. 
Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 146/2014 - Processo n.º 59.804/2013 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 062/2014 – 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 39 KG DE TABLETES EFERVESCENTES 
DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E HORTIFRUTICOLAS DE 1 GRAMA 
e 360 KG DE TABLETES EFERVESCENTES DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO E HORTIFRUTICOLAS DE 5 GRAMAS, devidamente descritos no Anexo I do edital 
supracitado – Interessada: Secretaria da Educação. Data do Recebimento das propostas: 22/04/2014 até 
as 09hs. Abertura da Sessão: 22/04/2014 às 09hs. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 22/04/2014 às 
10hs. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 17014-
450 Bauru/SP, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital de licitação 
poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o dia 17/04/14, ou no site www.bauru.sp.gov.
br, poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br, ID: 532764 onde se realizará 
a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 04/04/14 – Luciano 
Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações-SME.
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TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014 – Processo nº 46.063/2013 
– Modalidade: Pregão Presencial 196/13 – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de 
Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem 
Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, 
de Agricultura e Abastecimento, de Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE - COMPROMISSÁRIA: KALUANA 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. As partes resolvem 
alterar a Ata de Registro de Preços original para constar a nova denominação social da empresa que passa 
a ser KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI e 
o novo endereço que passa a ser Rua Pirajá, Nº 1021, Bairro Água Rasa, CEP 03190-170 na cidade 
de São Paulo /SP.  O presente aditivo tem vigência a partir de 06 de março de 2014. ASSINATURA: 
25/03/2014. 
Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2014 – Processo nº 46.066/2013 
– Modalidade: Pregão Presencial 190/13 – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de 
Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem 
Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, 
de Agricultura e Abastecimento, de Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE - COMPROMISSÁRIA: KALUANA 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. As partes resolvem 
alterar a Ata de Registro de Preços original para constar a nova denominação social da empresa que passa 
a ser KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI e 
o novo endereço que passa a ser Rua Pirajá, Nº 1021, Bairro Água Rasa, CEP 03190-170 na cidade 
de São Paulo /SP.  O presente aditivo tem vigência a partir de 06 de março de 2014. ASSINATURA: 
25/03/2014. 
Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2014 – Processo nº 46.064/2013 
– Modalidade: Pregão Presencial 003/14 – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, de 
Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem 
Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, 
de Agricultura e Abastecimento, de Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros e o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE - COMPROMISSÁRIA: KALUANA 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA. As partes resolvem 
alterar a Ata de Registro de Preços original para constar a nova denominação social da empresa que passa 
a ser KALUANA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI e 
o novo endereço que passa a ser Rua Pirajá, Nº 1021, Bairro Água Rasa, CEP 03190-170 na cidade 
de São Paulo /SP.  O presente aditivo tem vigência a partir de 06 de março de 2014. ASSINATURA: 
25/03/2014. 
Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo n.º 1.364/2014 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 026/2014 – Objeto: Contratação De Serviços De Arbitragem Da Quantidade Estimada 
Anual De: 1.000 Partidas De Futsal E 2.080 Partidas De Futebol De Campo – Interessada: Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havido foi devidamente Adjudicada pelo Pregoeiro em 26/03/2014 e seu 
objeto homologado em 02/04/2014 pelo Prefeito Municipal a empresa: 
LOTE 01 – SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTSAL
LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Item Especificações Mínimas Qtd anual estimada R$ Unit. R$ Total
01 Partida de futsal categoria Sub-07 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00
02 Partida de futsal categoria Sub-09 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00
03 Partida de futsal categoria Sub-11 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00
04 Partida de futsal categoria Sub-13 100 R$ 110,00 R$ 11.000,00
05 Partida de futsal categoria Sub-15 100 R$ 110,00 R$ 11.000,00
06 Partida de futsal categoria Sub-17 100 R$ 130,00 R$ 13.000,00
07 Partida de futsal categoria Sub-21 125 R$ 130,00 R$ 16.250,00
08 Partida de futsal categoria principal 175 R$ 130,00 R$ 22.750,00
09 Partida de futsal categoria master 100 R$ 130,00 R$ 13.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ R$ 117.000,00

LOTE 02 – SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO
LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
Item Especificações Mínimas Qtd anual estimada R$ Unit. R$ Total

01 Partida de futebol de campo categoria sub-
11 170 R$ 177,00 R$ 30.090,00

02 Partida de futebol de campo categoria sub-
13 170 R$ 177,00 R$ 30.090,00

03 Partida de futebol de campo categoria sub-
15 170 R$ 177,00 R$ 30.090,00

04 Partida de futebol de campo categoria sub-
17 170 R$ 177,00 R$ 30.090,00

05 Partida de futebol de campo categoria 
principal 1400 R$ 297,00 R$ 415.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R$ R$ 536.160,00

Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo n.º 56.845/2013 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 037/2014 – Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Limpeza 
E Higienização De Veículos – Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Adjudicada 
pelo Pregoeiro em 28/03/2014 e seu objeto homologado em 02/04/2014 pelo Secretario Municipal de 
Obras a empresa: 

LOTE 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
I DO EDITAL 116/14.
EMPRESA: NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA – ME.

ITEM ESPECIFICAÇÕES
QTDE.

DE SERVIÇOS
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01

Fornecimento de serviços de 
lavagem de veículos pequenos 
tipo: GOL, FIESTA, CELTA, 
UNO, CORSA, SANDERO, 
LOGAN, ETC.

189 R$ 35,79 R$ 6.764,31

02

Fornecimento de serviços de 
lavagem de veículos médios tipo: 
VECTRA, ASTRA, FOCUS, 
ECOSPORT, ETC.

66 R$ 39,77 R$ 2.624,82

03

Fornecimento de serviços de 
lavagem de veículos grandes 
tipo: KOMBI, PICK-UP, 
CAMINHONETES, ETC.

228 R$ 47,72 R$ 10.880,16

04

Fornecimento de serviços 
de lavagem de veículos de 
transporte de pessoal tipo: VAN, 
MICROÔNIBUS, ETC.

54 R$ 63,62 R$ 3.435,48

VALOR TOTAL>>> R$ 23.704,77

Bauru, 04/04/14 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços nº 30/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 21/14 - Processo nº 05.955/2014 
– Objeto: Aquisição estimada a anual de: 100(cem) bolsas do tipo para notebook de 17” e 100(cem) 
mochilas.  - Proponentes num total de 34 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru 
– Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 04/04/2013 - Contratada:
COMERCIAL CONCORRENTE EIRELI - EPP
Bauru, 04/04/2014 -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: 06.084/2014 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 33/2014 –  tipo Menor Preço por Lote  
– Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 24 horas e instalação de 
sistema de rastreamento automotivo na frota de viaturas oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, com 
o fornecimento de software de geoposicinamento e controle logístico no regime de comodato, para 102 
(cento e dois) veículos. Data de recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 23/04/2014 às 9h na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito Rua José Aiello nº 3-30, Centro, CEP: 17014-
273. Informações: Divisão de Compras e Licitações, Secretaria Municipal de Saúde, das 7h30min às 12h 
e das 13h30min às 17h, Rua José Aiello nº 3-30, telefone: (14) 3104-1463. O edital poderá ser retirado 
até o dia 22/04/2014 às 17h junto a Divisão de Compras e Licitações ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br – 
Licitações Saúde, pregão. Pregoeira: Evelyn Prado Rineri.
Divisão de Compras e Licitações, 04/04/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU 
Pregão eletrônico nº. 01/2014 (PI 245, 04/02/2014), para: COMPRA DE 200 CAIXAS, CONTENDO 
10 RESMAS CADA, DE PAPEL SULFITE A4, conforme especificações do edital, disponível em www.
cohabbauru.com.br, link: editais e publicações. 
RESULTADO: fracassada.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o 
aditamento ao contrato de compra e venda de combustível, de 06 de novembro de 2013, decorrente do 
processo administrativo interno nº 2596/2013 PI, Pregão Presencial 13/2013. CONTRATANTE: Companhia 
de Habitação Popular de Bauru. CONTRATADA: E. A. Tuschi Combustíveis. OBJETO: reajuste no preço 
do litro do etanol para R$.1,97. FUNDAMENTO: cláusula sexta do contrato, item 6.3. e art. 65, II, d, da 
Lei n. 8.666/93. assinatura 31/03/2014.

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

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

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

EDITAL Nº. 001/2014 - CONCURSO PÚBLICO
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura 
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade do concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. O 
Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE / PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:

1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou 
forem criados dentro do prazo de validade previsto no Edital. 

2. O cargo, número de vagas, salários, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir: 

· Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
· Número de Vagas: 02 (duas) 

Vencimentos: R$ 1.783,71 (fevereiro/14), sendo: Referência Nível 1 da Classe C do Grupo H; 
Periculosidade - 30%: R$ 535,11.

· Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E. 

3. Requisitos: Ensino Médio Completo, formação específica de nível técnico ou curso 
específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas e Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “B” ou superior definitiva e válida com autorização 
para exercer atividade remunerada. 

4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das 
Atribuições (descrição sumária do cargo). 

5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato 
empossado subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 

6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 
(duzentos e sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei. 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site  www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional 
ou fora do prazo estabelecido. 
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por 
meio de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso 
gratuito em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina 
e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. 
Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando 

o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao 
preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do curso de nível 
técnico ou de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) 
e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X 
deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis 
e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional; 
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09. 
j) 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. 

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta 
Reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas. 

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do 
boleto referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita 
no site:  www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia 
útil após o encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o 
candidato deverá entrar em contato com o DAE - Telefones: (14) 3235-6117, 3235-6162, 3235-
6134 e 3235-6161, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. 
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III. 

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha 

de inscrição. 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo ao DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com 
dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente. 

8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 
deste Capítulo II. 

9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site:  www.daebauru.
sp.gov.br.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site  www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do 
dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital; 
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a 
data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário. 

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de 

março de 2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que 
comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou 
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privados do Município de Bauru. 
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá: 

a) acessar o site  www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas  do 
dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital; 
e) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; transmitir 

os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014). 

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, 
na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do Concurso de Eletricista de Manutenção e 
Instalação, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas. 

1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado. 

1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais. 

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador. 

4. 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. 

5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 
do Decreto Federal nº. 3.298/99, participará 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. 

6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo. 

7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o 
procedimento a ser cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo. 

8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido 
via internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar 
durante o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito 
à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do 
Concurso de Eletricista de Manutenção e Instalação, para o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru: 
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também; 
8.2. 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 da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI. 

8.2.1. 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. 
3.298/99 e alterações posteriores. 

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado. 

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 

10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes 
neste Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição. 

11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de 
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 

12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo 

DAE para perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais 
do Município de Bauru, para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra 
na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do 
STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser 
ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições: 
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo. 
12.2. 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 12. 
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo. 
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto. 
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por 
ocasião da perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, 
estabelecida no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha 
a pontuação necessária para tanto. 

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória. 

14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a 
perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido ao candidato. 

16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez. 

17. 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município 
disponível no site:  www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; 
b) Matemática: 10 (dez) questões; 
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões; 

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) 
pontos, atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada questão correta. 
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) 
e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados). 
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público. 

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa. 

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos 
nestas condições serão convocados. 

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinqüenta) pontos. 
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos. 
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero). 
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída 
a sua pontuação total. 
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público. 

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 

2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do 
respectivo Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru. 

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 das 
provas.

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos horário previsto para seu início, munido de:
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a) Caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 

conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos 
termos da Lei Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte. 

c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição. 

4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não 
fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início. 

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, 
devidamente datado e assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação 
ou sugestão deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, 
exclusivamente, com as conseqüências advindas de sua omissão. 

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 

10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a 
candidata deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará 
em local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem 
a presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo 
ocasionar, inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 

12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não 
fornecido pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 

13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário 

Oficial do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 

escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

f) lançar meios ilícitos para a realização da prova; 
h) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 

aplicação e de correção da prova; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
j) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da prova. 
m) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência. 

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17/05/2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização 
da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no site  www.daebauru.sp.gov.br, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2.  Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante 
de pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato 
protocolado o requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, 
poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, 
sujeita à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 

qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois 
de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova. 
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente 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. 
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue 
no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo 
expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, 
nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou 
procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas. 
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site  
www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação. 

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os 
candidatos aprovados para o cargo para o qual se inscreveu. 

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site  www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo 
VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes 
do item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação. 

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 

60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 

candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por 
cargo, que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo. 

5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final 
Geral. 

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa 
oficial (Diário Oficial de Bauru). 

2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, 
telex, internet, telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 

3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente 
fundamentado, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, 
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Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25. 
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru. 
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do 
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo. 
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 

anteriormente. 
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme 
prescrito pela Constituição Federal de 1.988. 

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e 
local para a apresentação do candidato aprovado. 

3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que: 
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação; 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência). 
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital. 

4. A nomeação do candidato ficará condicionada à: 
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo 
XI – Das Disposições Finais; 
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na 
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento. 
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988; 
d) outros documentos que o DAE julgar necessário; 
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental; 

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação 
de direitos futuros. 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor 
da Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam 
ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o 
número exato de vagas oferecidas no prazo de validade deste edital. 

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual 
período. 

5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste 
Concurso Público. 

6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site:  www.daebauru.
sp.gov.br. 

7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o 
candidato aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE. 
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de 
alteração de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade 
deste Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação 
no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, 
serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.
sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas 
falsidade de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer 
às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso de Eletricista de 
Manutenção e Instalação designada pela Portaria n° 146/2014. 

Bauru, 20 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (Descrição sumária)
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO: Realizar instalação e manutenção em sistemas 
elétricos de alta tensão (entrada e distribuição de energia em 13.800V) e de baixa tensão (instalações 
elétricas em geral, painéis elétricos e conjuntos motobomba) com trabalhos em altura (postes/plataformas 
de energia). Auxiliar troca e manutenção de conjuntos motobomba de água e esgoto em geral. Dirigir 
veículo do DAE em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Manter em bom estado 
de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.

Conhecimentos Específicos:
Teoria eletrônica: Matéria; Fundamentos de Eletrostática; Corpos simples e corpos compostos; Energia e 
suas formas.
- Fontes de eletricidade: Ação química; Indução; Aquecimento; Luz; Atrito. 
- Corrente Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Circuito Elétrico: Definição; Circuito elétrico elementar; Tipo. 

- Resistência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida. 
- Associação de Resistores em Série, em Paralelo e Mista: Definição, Resistência elétrica 

equivalente; Fórmula; Aplicação. 
- Tensão Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Tensões usuais. 
- Potência Elétrica: Definição; Unidade de medida; Instrumento de medida; Fórmula. 
- Lei de Ohm: Definição; Fórmula; Aplicação. 
- Primeira e Segunda Leis de Kirchoff: Enunciado; Aplicação. 
- Magnetismo: Definição; Campo magnético. 

- Eletromagnetismo: Regra da mão direita; Solenóide; Polaridade.
- Projeto de instalações Elétricas: Representação gráfica; Projeção ortográfica; Planta baixa; 

Simbologia. 
- Planejamento: Definição; Etapas; Níveis; Organização; Controle; Cronograma. 
- Orçamento: Definição; Tipos; Elementos; Custos; Margem; Levantamento de materiais; Cotação. 

- Segurança do Trabalho: Causas de acidentes; Prevenção de acidentes; Análise preliminar de 
riscos; Ergonomia; Equipamentos de proteção individual e coletiva; Legislação. 

- Meio Ambiente: Descarte de resíduos; Impactos ambientais; Normalização. 
- Qualidade: Definição; Normas; Procedimentos; Normalização. 
- Ligação a Terra (Aterramento): Definição; Técnicas de aterramento; Tipos de aterramento. 
- Fatores que influenciam no dimensionamento: Fios e cabos elétricos; Eletrodutos. 
- Proteção das Instalações Elétricas: Disjuntores; Fusíveis; Dispositivos Diferencial residual. 

- Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS): Definição; Tipos; Nomenclatura; Capacidade de 
corrente; Coordenação de circuitos. 

- Circuito alimentador e de distribuição: Definição; Tipos de distribuição; Manobra e proteção 
dos circuitos; Categorias de emprego das proteções; Fator de demanda; Quedas de tensão 
admissíveis normalizadas; Potência máxima por circuitos; Quadros. 

- Corrente Alternada: Ciclo e freqüência; Valores; Instrumentos de medição em valor eficaz. 
- Emenda de condutores: Em linha; Em derivação; Em caixas de passagem; Com bases 

conectoras; Para alta corrente; Soldar emendas de condutores; Isolar emendas de condutores. 
- Instrumentos de medição: Multímetro digital; Volt/amperímetro alicate; Características gerais; 

Seletor de função; Seletor de alcance; Indicações do display; Recomendações de uso e de 
segurança. 

- Leitura e Interpretação de Diagramas: Tipos; Simbologia; Aplicação. 
- Sistemas de iluminação: Diretos com lâmpadas; Dimerizados; Acessórios; Normas aplicáveis. 

- Técnicas de inspeção de sistemas de redes elétricas: De redes protegidas; De proteção e 
segurança; De sinalização; Normas e procedimentos aplicáveis; Técnicas de Manutenção; 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

- Instalação de Quadro de: Distribuição com quatro circuitos comandados por disjuntores; 
Entrada; Distribuição e circuitos de alimentação de lâmpadas e tomadas; 

- Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos; 
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- Motores de indução; 
- Segurança e proteção para comandos elétricos; 
- Elementos de comandos e controle e equipamentos auxiliares; 
- Sistemas de partidas e frenagem de motores de indução; 
- Simbologia e diagramas de comandos elétricos; 
- Quadros e condutores para comandos elétricos; 
- Técnicas de manutenção. 

PROVA PRÁTICA ELÉTRICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, 
manuseio e uso de ferramentas, peças e materiais utilizados nas atividades inerentes ao cargo, envolvendo 
uma situação real da área Elétrica, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos específicos 
do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/
ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 
Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 
________________________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) 
no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição ______________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ____________________, residente à R./Av._______________
____________________________________________
___________________________, n.º __________,  Bairro: ________________
____________________________________, vem apresentar recurso referente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Embasamento:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

 À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO _______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para 
fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 001/2014 - 
DAE.
 Nestes termos, 
 Pede deferimento.
 Bauru, ______ de ________________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

 À Comissão de Concurso para o cargo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÃO. ______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja 
efetivada como candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 
001/2014.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA PARTICIPAÇÃO 
DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e subitens, do Edital 
001/2014- DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ______________________________________________, portador(a) do R.G. nº
.__________________________________ e do CPF nº. ____________________________________, é 
pessoa com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 
20/12/1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, 
auditiva, visual, mental ou múltipla) __________________________________________.
Descrição da Deficiência: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Código CID-10:____________________.
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
A12 -  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):
C1 -  cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica.
C2 -  a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. C5 – visão monocular (Súmula nº. 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: _____________________________________________

EDITAL Nº. 002/2014 - CONCURSO PÚBLICO
FISCAL DE OBRAS E CADASTRO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO. O Concurso Público reger-se-á pelas 
normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

Cargo: FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
Número de Vagas: 01 (uma).
Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo G, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 

2013: R$ 1.663,85 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), com 
base em fevereiro de 2014. 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante em Edificações, Pontes e 
Estradas (ou nível superior completo em Tecnologia Civil, Engenharia Civil ou Arquitetura); Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada.
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4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei nº 6.366 de 17 de junho de 2013 e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014, e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico em 
Edificações, Pontes e Estradas ou Nível Superior Completo em Tecnologia Civil, Engenharia 
Civil ou Arquitetura, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) 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.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação 
de  inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do 
candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 

informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 
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grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. 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. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. 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 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo 
descritos:

1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
d) Informática: 05 (cinco) questões.

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de acertos na prova objetiva e não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 

Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA 
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
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14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, 
não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.

 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de  
sua saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer  tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com  todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa,  cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 147/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

FISCAL DE OBRAS E CADASTRO: Fiscalizar e acompanhar obras públicas realizadas pelo DAE 
e/ou empresas terceirizadas referentes à implantação de sistema de abastecimento de água e esgoto em 
empreendimentos existentes e novos, verificando se a execução dos trabalhos está de acordo com o 
projeto e normas técnicas; elaborar diário de obras, relatórios e planilhas referentes a eventuais problemas 
e/ou mudanças detectadas e demais informações necessárias. Atualizar o cadastro técnico, através de 
levantamento de dados nas atividades de campo de manutenção e execução de redes novas; cadastramento 
de registros de descarga e manutenção; levantamento da profundidade do PVs junto com os servidores da 
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Divisão Técnica, das caixas de inspeção e cavaletes, dos locais que há asfalto e calçada para projetos de 
extensão de redes de água, do layout atual dos prédios do DAE para cadastramento e reforma, dos nomes 
de rua; atualização de quadrinhas junto a PMB. Receber, analisar e apresentar solução técnica necessárias 
à execução de projetos de execução de rede de água e esgoto; analisar se os materiais utilizados pelas 
empresas terceirizadas estão de acordo com as normas da ABNT. Cumprir normas e regulamentos internos. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades 
correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.
Conhecimentos Específicos: Solo: características físicas e mecânicas; estabilidade de taludes; drenagem. 
Noções de estrutura, alvenaria e fundações. Topografia: métodos de levantamento; medida direta das 
distâncias; altimetria; avaliação de áreas. Desenho: instrumentos e sua utilização; escalas; codificação 
de obras; desenho de projeto; perspectiva; leitura de planta. Máquinas e equipamentos: tecnologia das 
máquinas operatrizes; tecnologia dos instrumentos; ferramentas, equipamentos e veículos. Construção: 
tecnologia das construções; materiais de acabamento, instalações prediais (elétricas e hidráulicas); 
hidraulica basica para redes de água, esgoto e pluviais, resistência dos materiais. Orçamento de obras: 
levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custo, orçamento padrão SINAPI. AutoCAD 
2014. Normas técnicas inerentes à atividade do cargo.

Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”,
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca. Sistema Operacional Windows.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 002/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de FISCAL DE OBRAS E CADASTRO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 002/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 002/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
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
A12 - 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 frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 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:_______________________________________________________________

EDITAL Nº 003/2014 - CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO QUÍMICO

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura 
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade do concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
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criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

•	 Cargo: TÉCNICO QUÍMICO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.783,71 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e um reais), referência 
fevereiro/14;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E (escala de plantão aos sábados, podendo haver 
convocação aos  domingos, feriados e ponto facultativo).

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e Técnico Profissionalizante em Química, Análises Químicas, 
Bioquímica, Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental; Registro Profissional no Conselho 
Regional de Química.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/14 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
deste edital;
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) 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.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Comissão de Concurso na pessoa da Sr.ª Mariana 
Gonçalves – fone: (14) 3235-6176, e-mail marianafjg@daebauru.sp.gov.br, para verificação do 
ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação 
de  inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do 

candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capítulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no Anexo IV deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, 
como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
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6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no Anexo V, e também;
8.2. 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 da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.

8.2.1. 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. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição 
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do 
STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. 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 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Legislação: 10 (dez) questões;
Parte B:
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa 
prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo 
II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se:

a) Parte A - questões de Língua Portuguesa, Matemática e Legislação:1,0 (um) 
ponto a cada questão correta;
b) Parte B - questões de Conhecimentos Específicos: 1,5 (um ponto e meio) a cada 
questão correta;
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova 

Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte A 
e 50% (cinquenta por cento) de acertos na Parte B e não zerar em nenhum dos componentes 
da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e 
Conhecimentos Específicos). 

1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO.

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados;
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos;
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a 
pontuação de valor 0 (zero);
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação 
total;
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
20 (vinte) pontos e não zerar em nenhuma das questões;

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
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f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A data da realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma. 

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato protocolado 
o requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, poderá o 
candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo 
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, 
para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prática constarão apenas os candidatos aprovados 
para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa
do(s) responsável(is) pela aplicação.
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame.

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática. 2. Os 
candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

 b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Legislação; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 f) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.
8. Será concedida vista da Folha da Prova Prática a todos os candidatos que realizaram a prova e 
protocolarem a solicitação na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, 
Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, no período recursal referente ao resultado da Prova Prática.

8.1. A vista da Prova Prática (2º Etapa) será realizada na sede do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, em data e horário a ser oportunamente comunicado;
8.2. Não haverá em hipótese alguma prorrogação do prazo de recurso em razão da solicitação 
de vistas.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na  
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.
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CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer  tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com  todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa,  cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 148/2014.

Bauru, 13 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 TÉCNICO QUÍMICO

Descrição sumária: 
Executar análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas, participar do desenvolvimento de produtos e 
processos, da definição ou da reestruturação das instalações de transformação química, operar equipamentos 
em conformidade com normas de qualidade, de biossegurança e do controle do meio ambiente. Realizar 
coletas de água e esgoto, controlar e operar as instalações e equipamentos da Estação de Tratamento de 
Água, determinando e monitorando suas dosagens, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura de substâncias 
químicas, dosagens, filtrando-as para purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e industrial. 
Interpretar manuais, elaborar documentos técnicos rotineiros e de registros legais. Ministrar programas 
de pesquisas, ações educativas e prestar assistência técnica. Realizar outras atividades correlatas sob 
orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PARTE A

a) Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância Verbal e 
Nominal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes gramaticais (substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes Verbais – Ativa e Passiva, 
Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação. 

b) Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística

c) Legislação: 
Portaria nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011, 
CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005 - Cap. I, II, III (seção I e II) e IV; 
Lei nº. 997, de 31 de maio de 1976; 
Lei Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 - Cap. 3, 3.19; Cap. 4, 4.19;
Lei Municipal nº. 4553, de 08 de junho de 2000. (Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei4553.pdf)

PARTE B: 

Conhecimentos Específicos: Ácidos, bases, sais; Análise volumétrica; Concentração das soluções; 
Equivalentes – grama; Normalidade; Molaridade; Diluição e mistura de soluções; Ligações Químicas,; 
Equilíbrios Químicos; Reações Químicas Inorgânicas; Vidraria utilizada em laboratório; Noções de normas 
de qualidade em laboratório; noções e normas de segurança em laboratório.

PROVA PRÁTICA:
Aplicação da teoria do conteúdo programático dos conhecimentos específicos de forma prática dentro do 
laboratório, utilizando equipamentos e materiais de laboratório. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO.

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 003/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO QUÍMICO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 003/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 003/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº. _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 



29DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE ABRIL DE 2.014

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
A12 - 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):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. C5 – visão monocular (Súmula nº. 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 004/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de 
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de ENCANADOR. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.347,57 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
com base em fevereiro de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais), com base em fevereiro de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) 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.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.
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CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. 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. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 

lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. 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 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.
br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 

preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente 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.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 



32 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE ABRIL DE 2.014

3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 

publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 149/2014.

Bauru, 19 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 004/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 004/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 004/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
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
A12 - 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):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 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:________________________________________________________________

EDITAL Nº 005/2014 - CONCURSO PÚBLICO
VIGIA

  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente 
de seu Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a 
abertura de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso para o cargo de VIGIA. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas 
a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos, requisitos exigidos e jornada de trabalho são os estabelecidos 
a seguir:

Cargo: VIGIA
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo A, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 

2013: R$ 1.156,23 (um mil, cento e cinqüenta e seis reais e vinte e três e um reais), referência 
fevereiro/14

Jornada de Trabalho: escala de  12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) de descanso, sendo que o 
candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Curso Específico de Vigilância (Formação de 
Vigilantes), com carga horária mínima de 100 horas, válido na data da posse.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 265,00 (duzentos e 
sessenta e cinco reais) referência fevereiro/2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 14 de abril de 2014 às 16 horas de 22 de abril de 
2014, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 3 do CAPÍTULO I 
deste edital;
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) 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.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
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reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento 
ou  depósito  comum  em  conta  corrente, agendamento, condicional  ou fora do período de 
inscrição (das 10 horas do dia 14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014) ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o 
encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada a falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o DAE – Comissão de Concurso na pessoa da Sra. Andressa de 
Barros Carpi – fone: (14) 3235-6130, e-mail: andressabc@daebauru.sp.gov.br, para verificação 
do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação 
de  inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de  
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do 
candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capítulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (22/04/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
14/04/2014 às 16 horas de 22/04/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (22/04/2014 às 
16:00 horas) - Atenção para o horário.

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no Anexo IV deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, 
como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no Anexo V, e também;
8.2. 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 da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.

8.2.1. 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. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência e não terá sua prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo 
alegado.

8.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do 
Departamento, à análise da razoabilidade do solicitado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição 
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do 
STJ, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. 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 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
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1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
Parte A:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 15 (quinze) questões;
Parte B:
d) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa 
prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo 
II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.

1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% 
(sessenta por cento) de acertos em cada uma das partes da prova (Parte A e Parte B) e não zerar 
em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, 
Matemática e Conhecimentos Específicos).

2. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as conseqüências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio, bem como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A data de realização da Prova Objetiva será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru em 17 (dezessete) de maio de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, sito na Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão endereçado à Comissão examinadora deste concurso, acompanhado do comprovante de 
pagamento, se for o caso, onde ficará condicionado o deferimento à mesma.

1.1.1.	Ocorrendo o caso constante deste item e não tendo o candidato protocolado o 
requerimento ou não sendo o mesmo analisado até a data da prova, poderá o 
candidato participar do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo 
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, 
para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.

14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 

14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação. 

14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.

14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta 
esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 

14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente 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.

14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.

14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 

14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 

14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 

14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 

14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem as provas objetivas, 
não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo 
máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope com 
as provas.

14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os  
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si  
e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.
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CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá,  eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma  
nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato 
que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 

 3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
 3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do  
Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 
4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;

d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
 a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;

 c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de  
desistência).
 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
 a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo  XI – 
Das Disposições Finais;
 b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na  
inscrição, bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
 c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos,  
conforme previsto na Constituição Federal de 1988;
 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
 e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de  
sua saúde física e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.
 2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer  
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com  todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa,  cível ou criminal. 

2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.br, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 150/2014.

Bauru, 21 de março de 2014.
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
VIGIA

Descrição sumária: 
Realizar serviços de vigilância e portaria, controlando a entrada e saída de viaturas e pedestres dentro 
do prédio e mantendo os locais em condições que não ofereçam riscos, a fim de garantir a segurança dos 
materiais e o bom atendimento. Para aqueles que trabalham em período noturno, deve-se realizar ronda 
interna do prédio. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PARTE A

a) Língua Portuguesa: Leitura, interpretação e compreensão de textos, gênero em textos diversos; 
encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; sílaba tônica; classes de palavras (artigo substantivo, 
pronome, preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; tipos de frases; 
pontuação; alfabeto; Novo Acordo Ortográfico; sinônimos e antônimos; acentuação gráfica; regência 
nominal e verbal; concordância nominal e verbal.

b) Matemática: Operações fundamentais; conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; frações decimais e números decimais; razão e proporção; 
regra de três; porcentagem e juros simples; operações com números inteiros; problemas com equações do 
primeiro grau; perímetro, área e volume; raciocínio lógico;  resolução de situações-problema. 

PARTE B
c) Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de Vigilância, Segurança Privada, Sistema de Segurança 
Pública, Defesa Pessoal, de acordo com a descrição do Cargo (ANEXO I). Segurança no manuseio de 
equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Primeiros Socorros.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
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 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 005/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de VIGIA.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 005/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 005/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
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
A12 - 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):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 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:________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Diário Oficial de Bauru de 27 de março de 2014, Edição 2372, página 34, ONDE 
SE LÊ:

“PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE  - PQPE
REQUERIMENTOS DEFERIDOS

LEIA-SE:
“PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR

 ESCOLARIDADE - PQPE
REQUERIMENTOS DEFERIDOS

A Comissão de Desenvolvimento Funcional
Bauru, 02 de abril de 2014.

CONCURSO PÚBLICO  - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

Sr. Giasone Albuquerque Candia, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de validade 
do Concurso Público para o cargo de Operador de Estação de Tratamento de Esgoto, Edital nº 002/2012-
DAE, realizado através do Processo nº 10895/2011-DAE, homologado em 09/04/2012, por mais dois anos 
a contar de 08/04/2014, de acordo com o item 04 do capítulo XI- Das Disposições Finais do Edital nº 
002/2012-DAE.

Bauru, 02 de abril de 2014.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

CONCURSO PÚBLICO 
AUXILIAR DE OPERAÇÃO E CONTROLE DE ESGOTO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

Sr. Giasone Albuquerque Candia, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, torna público para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de validade 
do Concurso Público para o cargo de Auxiliar de Operação e Controle de Esgoto, Edital nº 001/2012-
DAE, realizado através do Processo nº 10893/2011-DAE, homologado em 09/04/2012, por mais dois anos 
a contar de 08/04/2014, de acordo com o item 04 do capítulo XI- Das Disposições Finais do Edital nº 
001/2012-DAE.

Bauru, 02 de abril de 2014.
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

CONCURSO PÚBLICO  - CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO
 E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

DESISTÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Controlador de 
Unidade, Reservação e Distribuiçao de Água I, por motivos particulares, do candidato Sr. Auster Domingos 
de Oliveira, portador do RG nº 400774392-SSP-SP, classificado em 04º lugar, conforme Concurso Público 
realizado através do Processo nº 1455/2013-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 
Bauru, 17 de fevereiro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO  - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
DESISTÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Auxiliar de 
Administração, por motivos particulares, da candidata Sra. Denise Regina Maurício Fontana, portadora 
do RG nº 352754308-SSP-SP, classificada em 06º lugar, conforme Concurso Público realizado através do 
Processo nº 4765/2013-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 
Bauru, 07 de março de 2014.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 

LEI Nº 8.666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.132/2012 -DAE
Concorrência Pública nº 01R2/2012 - DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DA  SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA CONVERTIDA EM 

DILIGÊNCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada na construção de tubulações interceptoras de esgotos no 
Rio Bauru Trecho 2 e Córrego Água Comprida, nas margens direita e esquerda de ambos, compreendendo 
o emprego de equipamentos, fornecimento de todos os materiais excluindo aqueles que serão fornecidos 
pelo DAE e mão de obra necessários a completa execução, e em conformidade com o disposto no Projeto 
Executivo Anexo I do Edital.
A Comissão Especial de Processamento e Julgamento de Licitação:
Notifica as licitantes do certame epigrafado, que a sessão reservada de julgamento da proposta comecial foi 
convertida em diligência, , nos termos do disposto na cláusula décima, item 10.2 e 10.3, para que no prazo 
fixado em edital: a licitante  Stemag Engenharia e Construções Ltda apresente as devidas justificativas, 
com a composição de preços, para os valores que excederam ao limite de redução de 20% (vinte por cento) 
em relação ao valor estimado dos itens 3.1, 4.5, 4.6, 4.10, 4.12, 5.2 e 6.3 da planilha do Rio Bauru Trecho II 
e itens 3.1 e 4.11 da planilha Córrego Água Comprida; a licitante Melhor Forma Engenharia apresente as 
devidas justificativas, com a composição de preços, para os valores que excederam ao limite de redução de 
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20% (vinte por cento) em relação ao valor estimado dos itens 3.1, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1.3, 
11.3, 15.1 da planilha do Rio Bauru Trecho II e itens 3.1, 3.2, 4.10, 4.11, 6.1, 6.2, 6.3 e 13.1 da planilha 
Córrego Água Comprida; justificativas para equívoco de operação aritmética do item 7.1 e 7.3 da planilha 
do Rio Bauru Trecho II e item 4.13 da planilha Córrego Água Comprida, nos termos da cláusula décima, 
item 10.3.2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA - DAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na publicação de 03/04/2014
Onde se lê:
Processo Administrativo n.º 1.354/2.014 – DAE
Leia-se:
Processo Administrativo n.º 1.345/2.014 - DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2.666/2014 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Bauko Máquinas S/A, para realizar serviço de orçamento para detectar perda de potência na 
Máquina Komatsu PC 200 – 6b, ano 2004, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 2.492,40 (Dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).
Base legal: Art. 25, da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 8.094/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 011/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para Eventual aquisição de Disco de corte diamantado para utilização em cortes 
secos e refrigerados, de alto rendimento, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 02/04/2014 e seu objeto adjudicado 
conforme segue: 
Lote 01 – Disco de Corte
Ítem 01 – 200 UN - Disco de corte diamantado de 350x8x25,4 mm, para aplicação em asfalto, asfalto sobre 
concreto, concreto verde, refratários abrasivos e outros tipos de materiais abrasivos, com diamante soldado 
a laser, para utilização em cortes secos e refrigerados, de alto rendimento.
NOTA:
1) O material deve conter indicações de uso, aplicação e segurança, de acordo com a Norma Internacional 
EN 13.236;
2) O diâmetro deve estar gravado em disco;
3) A Norma EN 13.236 deve estar gravada no disco;
4) O disco deverá conter 17 dentes (mínimo) de corte com vídia de diamante de 2 mm de espessura e 8 
mm de largura. 
5) O disco deve conter a seta indicando o sentido de rotação.
6) Devem estar gravadas no disco, as velocidades máximas de trabalho do mesmo:
a) velocidade periférica de 100 m/s;
b) velocidade de rotação máxima de 5.500 RPM.
Valor Unitário: R$ 187,50 - Marca/Modelo: Dinamo
1ª Colocada: Carlos A. Camillo – ME
Valor total do lote: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

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

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 14 de abril de 2014 
(segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, 
s/n°, a saber:
01-24614/14 06-24619/14 11-24624/14
02-24615/14 07-24620/14 12-24625/14
03-24616/14 08-24621/14 13-24626/14
04-24617/14 09-24622/14 14-24627/14
05-24618/14 10-24623/14 15-24628/14

16-24629/14 21-24637/14
17-24631/14 22-24638/14
18-24632/14 23-24639/14
19-24634/14 24-24640/14
20-24636/14 25-24641/14

Bauru, 05 de abril de 2014.
Presidente da  JARI

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2014 – FISCAL DE TRANSPORTES
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
Bauru/SP por determinação do seu Presidente, torna público, na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a abertura de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de 
FISCAL DE TRANSPORTES, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se o limite 
de 5% de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, previsto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004, constituindo a regulamentação do processo 
seletivo o presente edital e instruções que o integram.

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga no cargo de FISCAL DE 
TRANSPORTES, atualmente existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a vagar ou forem criadas durante a 
vigência deste processo seletivo.
1.3 A seleção de que trata este edital será composta de uma única fase - Prova Objetiva.
1.4 O candidato portador de necessidades especiais poderá participar do Processo Seletivo, desde que o 
grau de incapacidade não prejudique o pleno desempenho das atribuições do cargo.

2.  DO CARGO:
2.1 CARGO: FISCAL DE TRANSPORTES
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo que a escala de trabalho 
ocorrerá de acordo com as necessidades da Empresa.
2.3 REMUNERAÇÃO: R$ 1.770,43 (um mil, setecentos e setenta reais e quarenta e três centavos). O valor 
mencionado refere-se à data base de Março de 2014, além do benefício de Vale Alimentação mensal no 
valor de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
2.4 REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
2.4.1 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.
2.4.2 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO: Categoria A e B.
2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT.
2.6 VAGAS: 1 (uma)
2.7 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar croquis e relatórios, compilando dados; realizar vistorias 
junto aos veículos vinculados ao sistema de transporte de urbanos; executar tarefas correlatas; fiscalizar 
os serviços de transporte prestados pelas empresas operadoras e autorizatários de transporte urbano 
especificados nas ordens de serviço de operação ou relacionados nas leis e decretos que regem o sistema de 
transporte urbano do município; fiscalizar os serviços dos funcionários das operadoras, podendo determinar 
o afastamento imediato destes, em caráter preventivo, caso tenham cometido violação grave de dever 
previstos nas leis e decretos que regem o sistema; fiscalizar e garantir a segurança das operações de aeronaves 
nos pátios dos aeroportos, bem como orientar o estacionamento das mesmas; determinar a interdição 
ou retenção dos veículos vinculados ao sistema de transporte, nos casos previstos nas leis e decretos; 
determinar providências de caráter emergencial, com o fim de viabilizar a continuidade da execução de 
serviços; autuar os autorizatários quando infringirem determinações previstas na lei; inspecionar pátios, 
pistas e sinalização portuária, monitorar sistemas e equipamentos, realizar procedimentos de segurança e 
operação de pontes de embarque. 

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.2 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha de inscrição, sob pena de responsabilidade civil 
e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso 
de estrangeiros;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da posse;
d) Ter concluído o Ensino Médio no ato da posse;
e) Gozar de boa saúde física e mental;
f) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
g) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
h) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Não exercer outra função pública no ato da posse e não ter sido demitido por justa causa ou exonerado 
“a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental, 
nos últimos 5 (cinco) anos;
j) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
k) O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei que, após aprovação no Processo 
Seletivo e no ato da contratação, irá satisfazer as condições exigidas para o provimento do cargo. 
3.2.1 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato 
da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se aprovado, 
sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.2.2 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste 
edital, seja verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará na 
eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo das 
cominações legais.
3.3 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, 
solicitada no período das 08h00 do dia 05 de Maio de 2014 às 16h00 do dia 09 de Maio de 2014, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.3.1 Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante o 
período e horário determinados no subitem 3.3, e após ler e aceitar as condições estabelecidas nesta Edital, 
preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
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3.4 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet e 
bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O candidato que desejar concorrer à 
isenção da taxa de inscrição deverá atentar-se às instruções descritas do item 3.5 ao item 3.5.6.
3.4.1 Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no subitem 3.3.
3.4.2 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
3.4.3 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.
3.4.4 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em 
que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.
3.5 ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos 
que comprovarem com documentação, que efetuaram doação de sangue a partir de Dezembro de 2013.
3.5.1 O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível na ficha do Formulário 
de Inscrição durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.3.
3.5.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e 
corretamente o requerimento de constante do Formulário de Inscrição, e ao transmitir os dados pela Internet 
receberá uma mensagem informando que o requerimento foi enviado com sucesso, em seguida o candidato 
deverá atender as demais etapas previstas no subitem 3.5.3 Não haverá impressão de boleto bancário para 
essa opção.
3.5.3 O candidato que optou pela isenção da taxa de inscrição, após o envio dos dados pela Internet, deverá 
comparecer no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, 
piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 05 de Maio de 2014 às 16h30min 
do dia 09 de Maio de 2014, a fim de protocolar o documento original ou a cópia autenticada em 
cartório do comprovante de doação de sangue, nas condições previstas no subitem 3.5, que ficará acostado 
ao processo para análise da Comissão Examinadora. O pedido deverá ser endereçado à COMISSÃO 
EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2014 – EMDURB, contendo o número de 
inscrição obtido após gerar a inscrição pela Internet.
3.5.4 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, com 
carimbo do setor responsável. 
3.5.5 Será permitido que o protocolo do comprovante de doação de sangue seja realizado por procuração 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado do respectivo comprovante de 
doação de sangue, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
3.5.6 O candidato que deixar de comprovar a condição de doador no prazo estipulado, terá sua inscrição 
automaticamente excluída do processo seletivo, e não poderá interpor recurso em face desta situação.
3.6 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas.
3.7 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo, descabendo qualquer recurso.
3.8 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município, no dia 15 de Maio de 2014.

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
4.1 Aos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 37, da 
Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, 
publicado no DOU de 21/12/99, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, publicado 
na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004 serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas previstas para o 
cargo, ou as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo seletivo, nos casos 
em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadoras e a função a ser exercida.
4.2 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo, em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
das provas.
4.3 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado 
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais deverá apresentar requerimento 
protocolado no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – 
Praça João Paulo II, s/n°, Jardim Santana, das 8h30 do dia 05 de Maio de 2014 às 16h30min do dia 09 de 
Maio de 2014, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, 
com expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID.
4.5 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do 
processo seletivo, deverá requerê-lo através de requerimento protocolado no Setor de Atendimento da 
EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, 
das 8h30 do dia 05 de Maio de 2014 às 16h30min do dia 09 de Maio de 2014, anexando atestado médico 
com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, com expressa referência à Classificação 
Internacional de Doença – CID e indicando as condições especiais de que necessita, sendo que a falta desta 
requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a impossibilidade do candidato portador da 
necessidade especial realizar o processo seletivo.
4.6 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 4.4 e 4.5 sejam realizadas por procuração 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado de atestado médico conforme o 
disposto no item 4.4, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
4.7 Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção.
4.8 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da 
vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado.
4.9 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade do candidato de exercer as atribuições do cargo, por algum tipo de incompatibilidade, o 

candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na 
lista de classificação.
4.10 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
4.11 A relação de portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida, será publicada 
no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista 
para o dia 15 de Maio de 2014, salientando que, as inscrições que forem indeferidas como portadores de 
necessidades especiais, serão consideradas como livre concorrência.

5. DAS PROVAS
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público FISCAL DE TRANSPORTES, 
constará de uma única fase - Prova Objetiva - de caráter eliminatório e classificatório.
5.2 DA PROVA OBJETIVA: 
5.2.1 De caráter eliminatório e classificatório, consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com 
cinco alternativas cada questão, com apenas uma resposta correta e que valerá 2 (dois) pontos. As questões 
versarão sobre os programas contidos no Anexo I deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento 
do candidato para o desempenho do cargo, sendo 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa e 10 (dez) 
questões de Matemática, equivalentes ao Ensino Médio, 05 (cinco) questões de Noções de Informática, 
15 (quinze) questões de Conhecimento Específico e 10 (dez) questões de Atualidades, sendo esta última 
referente ao ano de 2013.
5.2.2 Os candidatos deverão comparecer ao local com uma hora de antecedência, munidos de caneta azul 
ou preta, lápis e borracha, sendo que às 8h00 os portões serão fechados e não será permitida a entrada 
de qualquer candidato após este horário sob nenhuma hipótese, ficando os retardatários e os ausentes 
automaticamente desclassificados do concurso.
5.2.3 Os candidatos deverão apresentar documento original de identidade com foto (Registro Geral, 
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 serão aceitos protocolos ou 
cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.
5.2.4 A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas.
5.2.5 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.
5.2.6 O preenchimento do Cartão de Respostas, sendo este o único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão 
de Respostas por erro do candidato, sendo somente realizada nos casos em que a banca examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que tenham prejudicado seu 
desempenho.
5.2.7 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 2 (duas) hora do horário do seu 
início, devendo entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
5.2.8 Ao término da prova, os 2 (dois) últimos candidatos somente poderão deixar a sala em conjunto, para 
que, juntamente com o fiscal, seja feita o lacre do malote de provas.
5.2.9 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta), sendo desclassificado o candidato 
que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, ou seja, 25 (vinte) pontos.
5.2.10 Será desclassificado, também, o candidato que:
a) Não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante;
d) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
e) Portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
g) Não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas ou qualquer outro material de 
aplicação das provas;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões da prova e no Cartão de respostas.
5.2.11 Durante as provas não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas 
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos. É, expressamente, proibida a 
utilização de agendas eletrônicas ou similares, calculadoras, tablets, microcomputadores portáteis, telefone 
celular, BIP ou qualquer aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a 
realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser mantidos desligados durante a realização da 
prova e os bonés e os relógios deverão ser retirados.
5.2.12 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir do 
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses dos itens 5.2.10 e 
5.2.11, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.2.13 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas sendo atribuídos os respectivos pontos a todos os 
candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
5.2.14 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva tem publicação prevista para o dia 03 de Junho de 2014 no 
endereço eletrônico www.emdurb.com.br e no Diário Oficial do Município. 
5.2.15 O Caderno de Questões tem publicação prevista para o dia 03 de Junho de 2014 no endereço 
eletrônico www.emdurb.com.br.
5.3 As condições de saúde do candidato no dia da aplicação da Prova Objetiva serão de sua inteira 
responsabilidade.
5.4 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização da prova deverá 
manifestar-se antecipadamente e, no dia e horário da aplicação da prova levar um(a) acompanhante que 
ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata 
nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
5.5 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá 
permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto (maior de 18 anos) 
responsável, indicado(a) pela candidata.
5.6 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar e será eliminado do Processo Seletivo.
5.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar pelo Diário Oficial do Município e/ou por meio 
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da Internet, a publicação de todos os atos e editais referentes a este Processo Seletivo.
5.8 Em hipótese alguma haverá segunda chamada ou repetição da Prova Objetiva. O candidato não poderá 
alegar desconhecimento acerca da data, local e horário de realização da prova como justificativa de sua 
ausência. O não comparecimento do candidato para realização da prova caracterizará como desistência do 
mesmo e resultará em sua eliminação do processo seletivo.

6. DO RESULTADO FINAL
6.1 A nota final da Prova Objetiva, tem previsão de divulgação no dia 14 de Junho de 2014 no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
6.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.
6.3 Na hipótese de igualdade de nota terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 10.741/03 
– Estatuto do Idoso.
b) Obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de filhos menores de 18 anos;
d) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da Prova Objetiva e 
Classificação Final do Processo Seletivo.
7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que foram 
realizadas as publicações, consoante item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA DO 
PROCESSO SELETIVO N° 02/2014 e protocolado no Setor de Atendimento da EMDURB, Praça João 
Paulo II s/nº - Jardim Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, no horário das 8h30min às 16h30min.
7.4 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de seu protocolo no setor competente da EMDURB.
7.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telegrama e Internet ou outro meio que não seja 
o especificado no Edital.
7.6 Será permitido que o recurso seja realizado por procuração mediante a entrega do respectivo mandato 
(modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e 
do procurador, bem como, a apresentação de documento de identidade do procurador sendo que, para cada 
candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão.
7.8 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO
8.1 O candidato somente será investido no emprego, se atender as seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;
b) Apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos no item 3.2 deste edital, incluindo, os 
seguintes: 
- Carteira Nacional de Habilitação, categorias A e B;
- Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma 
da lei;
- Quitação com o Serviço Militar;
- CPF e RG;
- Comprovante de Escolaridade (Certificado de conclusão do Ensino Médio e/ou Histórico Escolar que 
comprovem a conclusão do Ensino Médio);
- Duas fotos 3X4 recentes;
- Declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela Lei;
- Atestados de antecedentes criminais;
- Certidão de nascimento, e ainda, se for o caso, certidão de casamento e de nascimento dos descendentes, e
- Demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
c) Não registrar antecedentes criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
d) Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
e) Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, onde o 
médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar exames complementares 
às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – Atestado de Saúde 
Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a função de Fiscal de 
Transportes.
f) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do artigo 
14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.
8.2 Não serão nomeados ex-servidores/ex-empregados públicos demitidos por justa causa e/ou exonerados 
a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, em qualquer ramo do setor público, bem como os 
candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a Administração Pública.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do 
PROCESSO SELETIVO, nos termos do edital.
9.2 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação 
conforme a sua necessidade e conveniência.
9.3 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo.
9.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e dados para contato, junto ao órgão realizador, inclusive após o resultado final.
9.5 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data em que for publicada 
a homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da EMDURB.
9.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para 
a prova escrita objetiva, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado no Diário Oficial 
do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.7 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) correspondências recebidas por terceiros.
9.7.1 O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones para contato enviando mensagem eletrônica 
para o e-mail emdurb@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.
9.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidato, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.
9.9 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, não se responsabiliza 
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das 
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do 
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.

Bauru, 01 de Abril de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014 – FISCAL DE TRANSPORTES
ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO 

Eu,________________________________________________________________RG. 
_______________________, CPF________________________ nomeio o (a) Sr. (a) __________
____________________________________________________ 
RG.________________________, CPF. _____________________ meu procurador (a), dando 
plenos poderes para que possa protocolar documentos ou recursos conforme o disposto nos itens 
do Edital do Processo Seletivo n° 02/2014 para preenchimento de vaga de Fiscal de Transportes 
da EMDURB.

_____________, _____ de _____________ de ________.
                             (Local)          (dia)                 (mês)                  (ano)                             

_________________________               _________________________
Assinatura do Outorgante                         Assinatura do Outorgado

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA DA PROVA PORTUGUÊS

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia,  antonímia e interpretação de texto.

OBS: SERÃO CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA ULTIMA REFORMA 
ORTOGRÁFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 
FEDERAL N° 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008 E DECRETO FEDERAL N° 7.875, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2012.

PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA

Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 
do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, Progressão geométrica, Relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos.

PROGRAMA DA PROVA DE ATUALIDADES

Fatos amplamente divulgados pela mídia a partir de Janeiro de 2013, em diversas áreas como: política, 
economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em Bauru, no Estado 
de São Paulo, no Brasil e no mundo.

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Código de Trânsito Brasileiro e Lei Municipal de Bauru 4035/96 que dispõe sobre o Sistema Municipal de 
Transporte Público, autoriza delegação do serviço de transporte coletivo e dá outras providências.

PROGRAMA DA PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática. Conceitos de hardware e software. Edição de texto, planilhas e apresentações. Noções de 
sistema operacional. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de Internet e Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas.

ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

OCORRÊNCIA DATA
1ª publicação do Edital 01/04/2014
2ª publicação do Edital 03/04/2014
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3ª publicação do Edital 05/04/2014
Período de inscrições 05/05/2014 a 09/05/2014
Publicação de inscrições indeferidas e convocação para a Prova Objetiva 15/05/2014
Resultado dos recursos de indeferimento das inscrições 24/05/2014
Prova Objetiva 01/06/2014
Publicação do Gabarito Oficial e do Caderno de Questões da Prova Objetiva 03/06/2014
Resultados dos recursos do gabarito e Classificação Final 14/06/2014
Resultado dos recursos da Classificação Final e Homologação 26/06/2014

As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário 
Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br .

Bauru, 01 de Abril de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/14 – 
Processo nº 1695/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 17/04/2014 às 14 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 prestação de serviço de AUDITORIA PARA O EXERCÍCIO FISCAL 
CORRENTE, conforme especificações 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, 05 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/14 – Processo nº 1902/14, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 17/04/2014 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 eventual aquisição de 
ESMALTE SINTÉTICO, SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO, SOLVENTE PARA TINTA 
DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, ESMALTE SINTÉTICO PARA SERIGRAFIA, SENSIBILIZANTE, 
NYLON AMISTERLON, EMULSÃO PARA SERIGRAFIA E MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA 
PLÁSTICA, conforme especificações 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 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/14 – Processo nº 2022/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 
17/04/2014 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 eventual Prestação de Serviço de 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, conforme 
especificações 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 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/14 – Processo nº 1195/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 
23/04/2014 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 eventual aquisição de  CANALETA DE 
CONCRETO MEIA CANA,  conforme especificações 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 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 864/14 - Pregão Registro de Preços nº 004/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado às empresas RJ 
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP, os itens 01, 03, 07, 08, 
09, 10, 12, 13 e 14 e GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA,  os itens 02, 04 e 05.
Objeto: Eventual aquisição de: item 01 – 100 unidades de Câmara de ar para pneu 1000 x 20, item 02 – 100 
unidades de Protetor para pneu 1000 x 20, item 03 – 120 unidades de Câmara de ar para carriola 3/25/8, 
item 04 – 010 unidades de Câmara de ar 7.50-18 – TRATOR, item 05 – 010 unidades de Câmara de ar 
para pneu 90/90 215 45S – DIANTEIRO, item 06 – 010 unidades de Câmara de ar para pneu 120/901764S 
400 – TRASEIRO (desclassificado), item 07 – 020 unidades de Câmara de ar para 80-100/14 – TRASEIRO 
(Honda Biz), item 08 – 020 unidades de Câmara de ar para 600-100/17 – DIANTEIRO (Honda Biz), item 
09 – 006 unidades de Câmara de ar pneu tras. 18/4/34 – TRATOR, item 10 – 004 unidades de Câmara de ar 

5.00-8, item 11 – 004 unidades de Câmara de ar para pneu 4.1860R NX 200 Traseira (desclassificado), item 
12 – 012 unidades de Câmara de ar para pneu 750 x 16, item 13 – 004 unidades de Câmara de ar para pneu 
18.4/15.34, item 14 – 006 unidades de Câmara de ar para pneu 14,9/28 (TRATOR).
Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.
Valor Unitário: item 01- R$ 70,00 (setenta reais), item 02 – R$ 14,00 (quatorze reais), item 03 – R$ 7,99 
(sete reais e noventa e nove centavos), item 04 – R$ 40,00 (quarenta reais), item 05 – R$ 16,00 (dezesseis 
reais), item 06 – desclassificado, item 07 – R$ 26,00 (vinte e seis reais), item 08 – R$ 23,00 (vinte e três 
reais), item 09 – R$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), item 10 – R$ 14,00 (quatorze 
reais), item 11 – desclassificado, item 12 – R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), item 13 – R$ 
188,90 (cento e oitenta e oito reais e noventa centavos) e item 14 - R$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais 
e noventa centavos).
Valor total: R$ 14.183,60 (quatorze mil cento e oitenta e três reais e sessenta centavos).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 847/14 - Pregão Presencial nº 001/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após a abertura da sessão pública de julgamento 
e classificação e do encerramento da etapa de lances e negociação com as empresas DANNY BENATTO 
FERREIRA DA SILVA ME., ELLO ARMAZENAGENS LTDA., SUELI DA SILVA MATERIAIS 
ESCOLARES E INFORMÁTICA ME., RAFAEL JACON BOMBINI EPP., DEMARQUE & ALMEIDA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME., e ANA PAULA FRAMESCHI DA SILVA INFORMÁTICA ME., 
restou a seguinte classificação: em 1º (primeiro) lugar para a RAFAEL JACON BOMBINI EPP., os itens 
01, 02, 04 e 10, em 1º (primeiro) lugar para a empresa SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES 
E INFORMÁTICA ME., os itens 03, 05 e 12, em 1º (primeiro) lugar para a empresa DEMARQUE & 
ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., os itens 06, 08, 09 e 13, em 1º (primeiro) lugar para 
empresa ANA PAULA FRAMESCHI DA SILVA INFORMÁTICA ME., os itens 07 e 11. Com os 
seguintes valores unitários: ITEM 01- R$ 0,74 (setenta e quatro centavos); ITEM 02- R$ 0,83 (oitenta 
e três centavos); ITEM 03-  R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos); ITEM 04-  R$ 57,50 
(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); ITEM 05-  R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa 
centavos); ITEM 06-  R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais); ITEM 07-  R$ 6,30 (seis reais e trinta 
centavos); ITEM 08-  R$  64,00 (sessenta e quatro reais); ITEM 09-  R$ 39,00 (trinta e nove reais); ITEM 
10-  R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos); ITEM 11-  R$ 314,99 (trezentos e quatorze reais e noventa 
e nove reais); ITEM 12-  R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); ITEM 13- R$ 1.144,90 (um mil, cento e 
quarenta e quatro reais e noventa centavos). Valor Total dos itens R$ 31.174,05 (trinta e um mil, cento e 
setenta e quatro reais e cinco centavos), sendo que os valores apresentados encontram-se dentro da média 
orçada pela Administração. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de nº 02 “Documentos 
de Habilitação”, das empresas classificadas em primeiro lugar, sendo que após análise aos documentos 
apresentados pelas licitantes, estando estes de acordo com o Edital, a pregoeira resolveu habilitá-las e 
declará-las vencedoras. Em relação a Empresa ANA PAULA FRAMESCHI DA SILVA INFORMÁTICA 
ME., que restou classificada para os itens 07 e 11,  nos termos da cláusula 7.4.1 do edital, a pregoeira em 
análise aos documentos apresentados, verificou-se que a citada empresa apresentou Certidão “Positiva” de 
Débitos de Tributos Mobiliários, por tratar-se de microempresa e visando o atendimento do disposto no 
artigo 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/06, foi concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis 
por igual período, a critério da pregoeira, a contar do momento em que esta foi declarada vencedora do 
certame “item 07 e 11”, para regularização da documentação. Perguntado aos participantes da intenção de 
interposição de recursos quanto à classificação e habilitação previsto na Lei Federal nº 10.520/02, sendo a 
resposta negativa a Pregoeira resolveu ADJUDICAR os referidos itens aos seus vencedores.
Objeto: Item 01 – 100 unidades de CD-R Virgem, 70 MB, 80 minutos de gravação, embalado em 
embalagens individuais, com marca do fabricante; Item 02 – 200 unidades de DVD-R 4.7 GB, 8x120 
minutos, com marca do fabricante, embalado em embalagens individuais; Item 03 – 020 unidades de 
Fonte ATX, Características: Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos, 200W Reais com picos 
de potência de até 450W (máx.), Cabo de energia incluso (padrão 3 pinos), Cooler de funcionamento 
silencioso embutido. Design “Honey Comb” (favo de mel) para facilitar a ventilação. Proteção interna 
contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Entrada AC com chaveamento manual 
(115V e 230V). Dados Técnicos: Padrão: Fonte de energia para microcomputadores Padrão ATX 20+4 
P; Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo); Tensão de Entrada: 115V/230V; 
Ventilação: 1 cooler 8cm embutido; Pinagem: 20/24 pinos, 1 Auxiliar ATX, 4 Alimentação periféricos, 1 
Alimentação drive, 2 Serial ATA, 2 IDE Tensão Saída: Saída +12V: 9, Saída -12V: 0,5ª, Saída +5V: 14ª, 
Saída +3,3V: 6ª, Saída +5V VSB: 1,5ª. Conteúdo da Embalagem: Fonte Cabo de energia de 1,5 m com 
plugue 3 pinos (NBR 14136); Item 04 –  025 unidades de Gabinete ATX 4 baias com fonte 200W Reais; 
Item 05 – 030 unidades de Hard Disck, capacidade 500GB, interface SATA, Taxa de Transferência: 3 
Gb/s; Item 6 – 020 unidades de Kit placa mãe, processador e memória CPU suportada: Socket 1155, 
Chipset: mesmo fabricante do processador; Memória: 4GB, DDR3, DDR3 1600/1333/1066 MHz; Slots 
Expansão (mínimo): 1 x PCIe 2.0x16 / 1xPCI; Armazenamento: 4 x SATA 3GB/s; Componentes Onboard: 
Vídeo, LAN e Áudio Processador: Arquitetura: Frequência: 3100 (MHz) Socket LGA 1155. Informações 
Gerais: Processador core: Sandy Bridge, 0.032 micron, Dados: 64 bits, Número de cores: 2, Cache: 3.0 
Mb, Características: MMX instruction set, SS2, SSE3, Supplemental SSE3, SE4.1, SSE4.2, Advanced 
Vector Extensions, Extended Memory 64 technology (EM64T), Execute disable bit, HyperThreading 
technology, Virtualization technology (VT-x), Low power features Enhanced,  SpeedStep technology, On-
chip peripherals Dual-channel DDR3 memory controller, Direct Media Interface, HD graphics controller, 
On-chip integrado: Dual-channel DDR3 memory controller, HD 2000 Graphics controller Parametros 
Elétricos e Térmicos: Maximum operating temperature: 69.1 (°C), Thermal Design Power: 65 (W); Item 
07 – 030 unidades de Mouse PS2 USB, com SCROLL; Item 08 – 010 unidades de Memória DDR3 – 2 
GB, DDR3, DDR3 1600/1333/1066 MHz; Item 09 – 007 unidades de Memória DDR2 – 1 GB, DDR2, 667 
OU 800 MHz, Item
10 – 030 unidades de Teclado padrão ABNT 2 entrada USB, Item 11 – 025 unidades de Monitor tela 
LCD, Tamanho: 18,5" Formato: 16:9, Resolução máxima: 1366x768@60Hz, Brilho: 250 cd/m2, Contraste 
Dinâmico: 5.000.000:1, Tempo de Resposta: 5ms, Suporte de cores: 16,7M, Ângulo de Visão: 170°/160°, 
Pixel Pitch: 0,30 x 0,30mm, Fonte: Interna, Conector de Entrada: D- SUB e DVI. Acessórios: Cabo de 
força, Cabo D-Sub e Manual 12;025;un.;Estabilizador monovolt 400va 115, Chave Liga/Desliga, Produto 
em conformidade com a NBR14373 2006, Microprocessado, Proteção Térmica, Proteção de sobre corrente, 
Proteção de sobre carga, Filtro de linha incorporado, Possui Proteção Sobre Tensão e Curto Circuito, 
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Gabinete ABS anti-chama ; Item 13 – 002 unidades de Switch 24 portas Características: Auto VLAN de 
voz, 24 portas 10/100/1000 Base TX, 4 portas 1000 Base TX (par-trançado ou SFP), VLAN (pronto para 
voz), LACP, RSTP, L2, priorização de pacotes, porta console Serial CLI. Garantia: 1 Ano, Especificações 
técnicas Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com autonegociação (10Base-T tipo IEEE 802.3, 100Base-
TX tipo IEEE 802.3u, 1000Base-T tipo IEEE 802.3ab); 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta no máximo 
24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000Base-X, ou uma combinação. 
Memória e processador: Módulo: ARM a 333 MHz, 128 MB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 
KB, 128 MB de RAM Latência: Latência de 100 Mb: < 5 µs; Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade 
de produção: 41,7 milhões de PPS Capacidade de routing/switching: 56 Gbps Safe Tamanho da tabela 
Routing: 32 entradas Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; interface de 
linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB. Requisitos de 
energia e operação Voltagemde entrada: 100 a 240 VAC Frequência de entrada: 50 / 60 Hz Segurança: UL 
60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1-03 Compatibilidade eletromagnética: 
FCC parte 15 Classe A; VCCI Classe A; EN 55022 Classe A; CISPR 22 Classe A; EN 55024; EN 61000-
3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Classe A, Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 45º Intervalo de 
umidade para funcionamento: 10 a 90% (sem condensação), Dimensões do produto (P x L x A): 16 x 44,2 x 
4,32 cm Conteúdo da caixa: Conteúdo da embalagem unidade do switch cabo de alimentação almofadas de 
borracha autoadesivas cabo do console kit para montagem em rack CD do produto folheto de informações 
de garantia e segurança.
Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30/60 dias após o recebimento dos objetos.
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041356
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 433 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 8.640,02
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041357
Processo nº 7192/13 – Pregão Registro de Preços nº 049/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: BELLARIS ALIMENTOS LTDA-EPP.
Objeto: 29.156 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 268,24
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041358
Processo nº 7192/13 – Pregão Registro de Preços nº 049/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: BELLARIS ALIMENTOS LTDA-EPP.
Objeto: 416.51 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 3.831,89
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041359
Processo nº 7192/13 – Pregão Registro de Preços nº 049/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: BELLARIS ALIMENTOS LTDA-EPP.
Objeto: 63.954 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 588,38
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041360
Processo nº 7192/13 – Pregão Registro de Preços nº 049/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: BELLARIS ALIMENTOS LTDA-EPP.
Objeto: 8.1 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 74,52
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041362
P rocesso nº 1812/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL. URB.
Objeto: 120 un. Passe urbano – vale transp.- Bauru
Valor Total: R$ 315,60
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041363
P rocesso nº 1812/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL. URB.
Objeto: 148 un. Passe urbano – vale transp.- Bauru
Valor Total: R$ 389,24
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041364
P rocesso nº 1812/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL. URB.
Objeto: 5.232 un. Passe urbano – vale transp.- Bauru
Valor Total: R$ 13.760,16
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041365
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 209 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 4.153,36
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041366
Processo nº 2593/13  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: 096 un. Passe urbano intermunicipal suburbana, entre as cidades de Bauru- Piratininga.
Valor total: R$ 283,20
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041367
Processo nº 2981/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: 048 un. Passe urbano – vale transporte – Agudos.
Valor Total: R$ 163,20
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041368
Processo nº 2981/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: 192 un. Passe urbano – vale transporte – Duartina
Valor Total: R$ 1.161,60
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041369
P rocesso nº 1812/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL. URB.
Objeto: 1.262 un. Passe urbano – vale transp.- Bauru
Valor Total: R$ 3.319,06
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041370
Processo nº 2593/13  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: 086 un. Passe urbano intermunicipal suburbana, entre as cidades de Bauru- Piratininga.
Valor total: R$ 253,70
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041371
P rocesso nº 1812/13              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL. URB.
Objeto: 949 un. Passe urbano – vale transp.- Bauru
Valor Total: R$ 2.495,87
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041373
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 010 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 193,34
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041374
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 057 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 1.113,36
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041375
Processo nº  375/14 Dispensa de Licitação – Art. 24, XI da Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
Objeto: 100 un. Pagamento vale alimentação.
Valor Total: R$ 1.986,68
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041376                                        
Processo nº 6408/12    -     Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL.
Objeto: Pagamento complementar referente aluguel de postes, 040 pontos de fixação não cobrados em 
Dezembro/2013 à Março/2014. Valor Total: R$ 384,00
Condições de Pagamento: pagamento para 30º dia do próprio mês.
Assinatura: 28/03/14
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041377
Processo nº 7201/13 - Pregão Registro de Preços nº 050/13
Contratante: EMDURB – Contratada:  AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto:  240 Lts. Leite tipo “C”.
Valor Total: R$ 444,00
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês.
Assinatura:  28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 041378
Processo nº 7192/13 – Pregão Registro de Preços nº 049/13
Contratante: EMDURB.  Compromissária: BELLARIS ALIMENTOS LTDA-EPP.
Objeto: 217.348 kg. Pão tipo “francês”
Valor Total: R$ 1.998,32
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 28/03/2014
Bauru, 05 de Abril de 2014.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente  

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional 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.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 61/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 04 de abril de 2014, a(o) Sr(a). Roberto Raja Gebara, portador(a) 
do RG nº 5.258.687-X SSP/SP e CPF/MF nº 015.575.558-77, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de 
Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Construção Civil / Infraestrutura - Engenheiro Civil, matrícula 
funcional nº 22139, padrão B-16, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 
3299/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, 
c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal 
nº. 5397/2006.    
Bauru, 04 de abril de 2014. 

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO 
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.

ORADORES INSCRITOS:

ANTONIO FARIA NETO – PMDB 
ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA - PT

Bauru, 04 de abril de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 
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ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA - PT
ANTONIO FARIA NETO – PMDB
ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB

Bauru, 04 de abril de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PAUTA Nº 011/2014
10ª SESSÃO ORDINÁRIA E 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM 
07 DE ABRIL DE 2014

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

145/13 Projeto de Lei que proíbe a emissão de som com intensidade exagerada por 
veículos de qualquer natureza, estacionados ou em movimento, na cidade de 
Bauru e dá outras providências.

 Autoria: ANTONIO FARIA NETO

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

294/13 Projeto de Lei nº 129/13, que dispõe sobre o procedimento para registro e 
licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos no Município de Bauru 
e dá outras providências.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

023/14 Projeto de Lei nº 05/14, que altera o art. 1º da Lei nº 2672, de 08 de julho de 
1986, que autoriza o Executivo a doar no Distrito Industrial uma área de terreno 

à MÓVEIS BIANCARDI LTDA, bem como altera a razão social da empresa 
donatária.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

048/14 Projeto de Lei nº 15/14, que reajusta o vale-compra dos Servidores Públicos 
Municipais.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

049/14 Projeto de Lei nº 16/14, que reajusta o teto de remuneração e o valor de face do 
vale-refeição dos Servidores Públicos Municipais.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

050/14 Projeto de Lei nº 17/14, que reajusta vencimentos, salários, proventos e pensões, 
o valor da hora trabalhada dos estagiários, o valor da remuneração dos bailarinos 
bolsistas, o valor fixo para cálculo da insalubridade e prorroga o abono salarial 
aos Servidores Públicos Municipais.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

027/14 Projeto de Lei que dá nova redação ao inciso IV do art. 3º da Lei nº 6489, de 
17 de fevereiro de 2014 (institui a Política Municipal de Ações Preventivas e 
Assistência à Gravidez na Adolescência no Município de Bauru).

 Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

019/13 Parecer pelo arquivamento do balancete financeiro do Fundo de Tratamento de 
Esgoto (Art. 7º, § 4º da Lei nº 5357, de 28 de abril de 2006).

 Autoria: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Moção n° Assunto

020/14 De Aplauso à Empresa Owzone Empreendimentos e Participações Ltda. pelo 
empreendedorismo e visão de mercado na cidade de Bauru.

 Autoria: FÁBIO SARTORI MANFRINATO

021/14 De Aplauso ao Soldado PM Arles Rone da Silva, pela brilhante atuação como 
Policial Militar na cidade de Bauru.

 Autoria: ARILDO DE LIMA JUNIOR

Bauru, 04 de abril de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

EDITAIS E AVISOS – DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONVÊNIO: CMB x UNISEB (COC/Bauru) - RH-004/2014
ASSUNTO: Estágio para complementação de Ensino e Aprendizagem.
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ASSINATURA: 31/03/2014
VIGÊNCIA: 31/03/2014 à 30/03/2019
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