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2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias ao credenciamento do estagiário será
feita através da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos no ato
da inscrição, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos até então praticados.
3. O candidato convocado que, na data de sua admissão não reunir todos os requisitos enumerados no ,WHP
1 deste &DStWXOR perderá o direito à vaga.

5.&RQFRUGkQFLDQRPLQDOHYHUEDO
6. Interpretação de texto.
0$7(0È7,&$
1.0HGLGDVFRPSULPHQWRVXSHUItFLHYROXPHPDVVDWHPSR
2.1Ro}HVGHJHRPHWULDIRUPDVSHUtPHWURiUHDHYROXPH
35HJUDGHWUrVVLPSOHVHFRPSRVWD
43RUFHQWDJHP
5.-XURVVLPSOHV
6.(TXDomRGHJUDX
7.5HVROXomRGHVLWXDo}HVSUREOHPD
8. Razões e proporções.
$78$/,'$'(6
1.3ROtWLFDDWXDOQR%UDVLOHQRPXQGR
2.0HLR$PELHQWH
3. Acontecimentos marcantes no cenário cultural, político, econômico e social, no Brasil e no mundo.
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ANEXO II
&5212*5$0$
EVENTOS
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização da Prova Objetiva
Previsão Divulgação do Gabarito
%DXUX63GHMXOKRGH
RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 04/2014
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A 35()(,785$ 081,&,3$/ '( %$858, através da Secretaria Municipal de Administração, por
determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de 1Ë9(/ 683(5,25, nos termos
SUHFRQL]DGRVSHOR&RQYrQLRQSHOD/HL)HGHUDOQSHOD/HL0XQLFLSDOQ
UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR0XQLFLSDOQSHOD/HL0XQLFLSDOQHGHPDLVOHJLVODo}HV
pertinentes ao estágio.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa Escola –
&,(( QRV WHUPRV HVWDEHOHFLGRV QR &RQYrQLR Q  3URFHVVR Q   H GD &RPLVVmR
Examinadora composta por: &ODXGLD)HUQDQGDGH$JXLDU3HUHLUDH0{QLFD&ULVWLQD3HUHLUD6DQWDQD,
sendo nomeada através da 3RUWDULDQ, obedecidas as normas deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é
relativo ao exercício de estágio, melhor descrito no &DStWXOR,,REHGHFLGDDRUGHPFODVVL¿FDWyULDGXUDQWH
o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
&DStWXOR,,, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à contratação dentro do prazo de
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4.2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVQR3URFHVVR6HOHWLYRUHJXODGRSHORSUHVHQWHHGLWDO¿FDUmRVXMHLWRVj-RUQDGD
Básica de Trabalho prevista no &DStWXOR,, deste Edital.
5. $ViUHDVDVYDJDVDHVFRODULGDGHSUpUHTXLVLWRDEROVDDX[tOLRRVEHQHItFLRVHDMRUQDGDGHWUDEDOKR
estão estabelecidos no &DStWXOR,, deste Edital.
CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
ÈUHD
Direito

9DJD
01

(VFRODULGDGH
%ROVD$X[tOLRï
3Up5HTXLVLWR
Ensino Superior na K±5
Área a partir do 1° ou
ano
K±5

1RWDV
ï5HPXQHUDomR%ROVD$X[tOLR /HLQ
ð%HQHItFLRVVale Compra (R$190,00) + Vale Transporte
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%HQHItFLRVð
R$190,00
+
Vale Transporte

-RUQDGDGH
7UDEDOKR
20 horas
ou
30 horas semanais

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá
HVWDUFLHQWHGHTXHVXDFRQWUDWDomR¿FDUiFRQGLFLRQDGDDRSUHHQFKLPHQWRGDVFRQGLo}HVHVVHQFLDLVjIXQomR
abaixo descritas:
D HVWDUHPGLDFRPDVREULJDo}HVHOHLWRUDLV
E HVWDUHPGLDFRPRVGHYHUHVGR6HUYLoR0LOLWDUSDUDRVFDQGLGDWRVGRVH[RPDVFXOLQR
c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis
HSROtWLFRV
G possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos
FRPSUREDWyULRVGDHVFRODULGDGHSUpUHTXLVLWRVFRQVWDQWHVGR&DStWXOR,,e os documentos necessários para
credenciamento indicados no &DStWXOR;,, ,WHPGHVWH(GLWDO

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de inscrever-se somente
após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos para o Processo
Seletivo.
3. As inscrições para o Processo Seletivo regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIALQRSHUtRGRGHDGHDJRVWRGH GLDV~WHLV GDVKPLQjVKPLQ KRUiULRGH
%UDVtOLD') QRCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio
0DOWDQ&HQWUR%DXUX63&(3GHYHQGRRFDQGLGDWRDGRWDURVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
3.1) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato deverá dirigir-se ao Centro de
Integração Empresa-Escola, no endereço indicado no Item 3 para providenciar o preenchimento de seu
Formulário de Inscrição, devendo apresentar neste ato sua Cédula de Identidade RG (via original) e seu
CPF.
4. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição (preenchimento do Formulário de
Inscrição): o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (cópia autenticado), bem
como cópias legíveis e autenticadas da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa.
4.1 6HUiH[LJLGR XP ,QVWUXPHQWRGH0DQGDWRSRUFDQGLGDWRHHVWH¿FDUiUHWLGRMXQWDPHQWH
com o Formulário de Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo
preenchimento e informações prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição.
5.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Processo Seletivo aquele
TXHQmRSUHHQFKHURGRFXPHQWRR¿FLDOGHIRUPDFRPSOHWDHFRUUHWDHRXIRUQHFHUGDGRVLQYHUtGLFRVRX
falsos.
1mRVHUmRDFHLWDVLQVFULo}HVSRUID[HPDLORXTXDOTXHURXWURPHLRTXHQmRSUHYLVWRVQRSUHVHQWH(GLWDO
CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. 2V GH¿FLHQWHV TXH SUHWHQGHP ID]HU XVR GDV SUHUURJDWLYDV TXH OKHV VmR IDFXOWDGDV QR LQFLVR 9,,, GR
DUWLJR  GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO QD /HL )HGHUDO Q  QR 'HFUHWR )HGHUDO Q  QD /HL
&RPSOHPHQWDU(VWDGXDOQHQD/HL0XQLFLSDOQpDVVHJXUDGRRGLUHLWRGHLQVFUHYHUVH
para os estágios objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, cujas atribuições sejam compatíveis
FRPDGH¿FLrQFLDGHTXHVmRSRUWDGRUHV
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
FLQFRSRUFHQWR das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Processo Seletivo, para a função regulada pelo presente Edital.
3.&RQVLGHUDPVHGH¿FLHQWHVDVSHVVRDVTXHVHHQTXDGUDPQDVFDWHJRULDVGLVFULPLQDGDVQRDUWLJRGR
'HFUHWR)HGHUDOQHVXDVDOWHUDo}HVQD6~PXODGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDHQD/HL
0XQLFLSDOQ
4. 2VGH¿FLHQWHVUHVJXDUGDGDVDVFRQGLo}HVHVSHFLDLVSUHYLVWDVQRDUWLJRGR'HFUHWR)HGHUDOQ
participarão do Processo Seletivo 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 da prova.
5. O candidato GHYHUi GHFODUDU, QR DWR GH LQVFULomR, VHU GH¿FLHQWH HVSHFL¿FDQGR QR )RUPXOiULR GH
,QVFULomR preenchido presencialmente.
  Para que sua Inscrição seja aceita nos termos indicados no &DStWXOR ,9, o candidato
GH¿FLHQWHGHYHUiDSUHVHQWDUQRDWRGDLQVFULomR/DXGR0pGLFR (cópia autenticada) H[SHGLGRQRSUD]R
Pi[LPRGH GR]H PHVHVDQWHVGRWpUPLQRGRSHUtRGRGHVLJQDGRSDUDDVLQVFULo}HV, atestando a
HVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGHGH¿FLrQFLDFRPH[SUHVVDUHIHUrQFLDDRFyGLJRFRUUHVSRQGHQWHGD&ODVVL¿FDomR
,QWHUQDFLRQDO GH 'RHQoD ± &,' D SURYiYHO FDXVD GD GH¿FLrQFLD TXH OKH DFRPHWH VH Ki VHTXHODV TXH
assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade
(RG), número do CPF e opção de Função.
6. $OpP GR Mi GHWHUPLQDGR R FDQGLGDWR GH¿FLHQWH GHYHUi GHFODUDU, quando da inscrição, VH GHVHMD
FRQFRUUHUjVYDJDVUHVHUYDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD.
7.2FDQGLGDWRGH¿FLHQWHTXHQmRUHDOL]DUDLQVFULomRFRQIRUPHDVLQVWUXo}HVFRQVWDQWHVQHVWH&DStWXOR,
QmR poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
8.2FDQGLGDWRGH¿FLHQWHVHFODVVL¿FDGRQDIRUPDHVWDEHOHFLGDSRUHVWH(GLWDODOpPGH¿JXUDUQDOLVWDGH
FODVVL¿FDomRJHUDOWHUiVHXQRPHFRQVWDQWHGDOLVWDHVSHFt¿FDGRVFDQGLGDWRVGH¿FLHQWHVDSURYDGRV
9. $VYDJDVUHVHUYDGDVTXHQmRIRUHPSURYLGDVSRUIDOWDGHFDQGLGDWRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDRXSRU
reprovação no Processo Seletivo, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
FRPHVWULWDREVHUYkQFLDjRUGHPFODVVL¿FDWyULD
10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste &DStWXOR, implicará a perda do
GLUHLWRDVHUQRPHDGRSDUDDVYDJDVUHVHUYDGDVDRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLD
11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Processo Seletivo regulado por este Edital e
QmRVHUiGHYROYLGR ao candidato ou a seu procurador.
CAPÍTULO VI – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de  XPD SURYDREMHWLYD,
para todas as áreas, com caráter (OLPLQDWyULRH&ODVVL¿FDWyULR, contendo os valores atribuídos a seguir:
Prova

Nº Questões

Peso

Caráter

Prova Objetiva &RQKHFLPHQWRV(VSHFt¿FRV

30

30

Eliminatório e
&ODVVL¿FDWyULR

Duração da
Prova
03 horas

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma)
3URYD2EMHWLYD, nos termos abaixo descritos:
  3URYD 2EMHWLYD A 3URYD 2EMHWLYD, de caráter HOLPLQDWyULR H FODVVL¿FDWyULR, valendo
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 WULQWD SRQWRV, será composta por  WULQWD TXHVW}HVREMHWLYDV de múltipla escolha com  FLQFR 
DOWHUQDWLYDVFDGDXPD, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do $QH[R,,
sendo considerada apenas  XPD DOWHUQDWLYDFRUUHWD, e sua aplicação terá duração de  WUrV KRUDV.
CAPÍTULO VII – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A 3URYD 2EMHWLYD está prevista para ser realizada no dia  FLQFR  GH VHWHPEUR GH  às 9h QD
)DFXOGDGH$QKDQJXHUDGH%DXUXORFDOL]DGDQD$Y0RXVVD1DNKDO7RELDV%DXUX63
2.eGHLQWHLUDUHVSRQVDELOLGDGHGRFDQGLGDWRRDFRPSDQKDPHQWRGDVSXEOLFDo}HVQDLPSUHQVDR¿FLDOQmR
SRGHQGRDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRRXMXVWL¿FDUVXDDXVrQFLDRXDWUDVRQDUHDOL]DomRGD3URYD2EMHWLYD.
3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de  WULQWD  PLQXWRV
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: 3URWRFRORGH,QVFULomRRULJLQDO
GD&pGXOD2¿FLDOGH,GHQWLGDGH5*1DIDOWDGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*SRGHUiVHUDGPLWLGRHP
VDODRFDQGLGDWRTXHDSUHVHQWDU&DUWHLUDGH7UDEDOKRH3UHYLGrQFLD6RFLDO&DUWHLUDH[SHGLGDSRU
yUJmRGHFODVVH&HUWL¿FDGR0LOLWDURX&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomR1mRVHUmRDFHLWRVTXDLVTXHU
RXWURVGRFXPHQWRVDOpPGRVDFLPDHVSHFL¿FDGRV
2VGRFXPHQWRVGHYHUmRHVWDUHPSHUIHLWDVFRQGLo}HVHFRPIRWRVDWXDLVGHIRUPDDSHUPLWLUHP
FRPFODUH]DDLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWR
5. O não comparecimento na 3URYD2EMHWLYD, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, segunda
chamada de prova.
6. O candidato QmRSRGHUiDXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDVHPRDFRPSDQKDPHQWRGHXP¿VFDO
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar
DR¿VFDOGDVDODIRUPXOiULRHVSHFt¿FRSDUDWDO¿QDOLGDGH
8. 2 KRUiULR GH LQtFLR GD SURYD VHUi GH¿QLGR HP FDGD VDOD DSyV RV GHYLGRV HVFODUHFLPHQWRV VREUH VXD
aplicação.
9. O candidato somente poderá retirar-se da sala GHSRLV GH WUDQVFRUULGD  XPD  KRUD GR LQtFLR GD
DSOLFDomRGDSURYDGHVGHTXHDFRPSDQKDGRSRUXP¿VFDO
10. Durante a realização da prova, QmR será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico.
CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 3URYD 2EMHWLYD aplicada aos candidatos as vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá
caráter HOLPLQDWyULRHFODVVL¿FDWyULR, atribuindo-se  XP SRQWRDFDGDTXHVWmRFRUUHWD$QRWD¿QDO
corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado DSURYDGR àquele que obtiver, no
mínimo,  FLQTXHQWDSRUFHQWR de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão DQXODGDV
3. 2VFDQGLGDWRVTXHQmRSUHHQFKHUHPFRUUHWDPHQWHR&DUWmR5HVSRVWDFRPFDQHWDHVIHURJUi¿FDD]XORX
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da 3URYD2EMHWLYD e com as informações
WUDQVPLWLGDVSHORV¿VFDLVGHVDODWHUmRVXDSURYDDQXODGD.
4. 2VUHVXOWDGRVVHUmRSXEOLFDGRVRSRUWXQDPHQWHQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, junto ao &HQWURGH,QWHJUDomR(PSUHVD(VFROD±&,((, localizado na
5XD9LUJtOLR0DOWDQ&HQWUR%DXUX63&(3, inclusive após divulgação do resultado
¿QDO
6. Da divulgação dos Resultados da 3URYD2EMHWLYDconstarão apenas os candidatos aprovados para ocupar
as vagas de estágio para o qual se inscreveu.
7.2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVVHUmRFODVVL¿FDGRVHPRUGHPGHFUHVFHQWHGHQRWD¿QDOHDFRQWUDWDomRVHUi
IHLWDREHGHFHQGRVHULJRURVDPHQWHjRUGHPGHFODVVL¿FDomRHDVQHFHVVLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
de acordo com sua conveniência e oportunidade.
8. (PFDVRGHHPSDWHQDQRWD¿QDOGR3URFHVVR6HOHWLYRWHUiSUHIHUrQFLDRFDQGLGDWRTXHQDVHJXLQWH
ordem:
D WLYHULGDGHLJXDORXVXSHULRUD VHVVHQWD DQRVDWpR~OWLPRGLDGHLQVFULomRQHVWHSURFHVVR
VHOHWLYRFRQIRUPHSUHVFULWRSHORDUWLJRSDUiJUDIR~QLFRGD/HLQGHGHRXWXEURGH
(VWDWXWRGR,GRVR 
b)WLYHUDPDLRULGDGHHQWUHRVFDQGLGDWRVFRPLGDGHLQIHULRUD VHVVHQWDDQRV 
CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados ao &HQWURGH,QWHJUDomR(PSUHVD
(VFROD&,(( e interpostos no prazo de até  FLQFR GLDV~WHLVapós a ocorrência do evento que lhes der
causa, tendo como WHUPRLQLFLDOR SULPHLUR GLD~WLOVXEVHTXHQWHjVXDSXEOLFDomRQR'LiULR2¿FLDO
de Bauru.
2. 6HUmRDGPLWLGRVUHFXUVRVGHFDGDDWRSXEOLFDGRQR'LiULR2¿FLDOUHIHUHQWHDR3URFHVVR6HOHWLYRUHJXODGR
neste Edital, desde que sejam interpostos GHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGRV.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento, devidamente fundamentado, sendo
desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador no
&HQWURGH,QWHJUDomR(PSUHVD(VFROD±&,((. 1mR serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama
e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no ,WHPdeste &DStWXOR, e
que constarem a indicação da área de estágio para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Processo Seletivo do qual o
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7.$GHFLVmRGRUHFXUVRVHUiSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas
GHDFRUGRFRPRJDEDULWR¿QDOGLYXOJDGRDSyVGHFLVmRGHWDLVUHFXUVRV
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo ,WHPdeste &DStWXOR.
11. 1mR caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
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12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
D FXMRWHRUGHVUHVSHLWHD&RPLVVmR([DPLQDGRUD
E TXHHVWHMDHPGHVDFRUGRFRPDVHVSHFL¿FDo}HVFRQWLGDVQHVWH&DStWXOR
F VHPIXQGDPHQWDomRRXFRPIXQGDPHQWDomRLQFRQVLVWHQWHRXLQFRHUHQWH
G que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. 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 – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. 2UHVXOWDGR¿QDOGR3URFHVVR6HOHWLYRDSyVGHFLGLGRVWRGRVRVUHFXUVRVLQWHUSRVWRVWHPSHVWLYDPHQWH
observando as determinações constantes no &DStWXOR,;, será homologado pela Prefeitura Municipal de
%DXUXHSXEOLFDGRQR'LiULR2¿FLDOGR0XQLFtSLR
CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO:
1.$FRQWUDWDomRREHGHFHUijRUGHPGHFODVVL¿FDomR
2. $FRQYRFDomRVHUiIHLWDDWUDYpVGR'LiULR2¿FLDOGH%DXUXTXHHVWDEHOHFHUiGDWDKRUiULRHORFDOSDUD
apresentação do candidato aprovado.
3HUGHUi os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:
D não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação pelo Centro de
,QWHJUDomR(PSUHVD(VFROD±&,((
E não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração
(PSUHVD(VFROD±&,((
F recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de
'HVLVWrQFLD 
G QmRFRPSURYDUDHVFRODULGDGHSUpUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQRSUHVHQWH(GLWDO
4. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de
10 (dez) dias úteis e apresentar os seguintes documentos:
D original acompanhado da sua respectiva FySLDGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*HGR&3)
E FDUWHLUDGHWUDEDOKRHSUHYLGrQFLDVRFLDO
F declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino,
GHYHQGRFRQVWDURDQRWHUPRGRFXUVR
5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.  $ LQH[DWLGmR GDV D¿UPDWLYDV LUUHJXODULGDGHV GH GRFXPHQWRV RX RXWUDV RFRUUrQFLDV FRQVWDWDGDV QR
GHFRUUHUGRSURFHVVRDLQGDTXHYHUL¿FDGDVSRVWHULRUPHQWHDDSOLFDomRGDVSURYDVDFDUUHWDUmRDSHUGDGRV
direitos decorrentes do Processo Seletivo.
2. O SUD]R GH YDOLGDGH do presente Processo Seletivo será de  XP  DQR, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3.2VDWRVUHODWLYRVDR3URFHVVR6HOHWLYRVHUmRSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUXTXHHVWDUiGLVSRQtYHO
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no &HQWURGH,QWHJUDomR(PSUHVD(VFROD&,((, no
HQGHUHoRMiLQGLFDGRQmRVHDFHLWDQGRMXVWL¿FDWLYDVSDUDRGHVFRQKHFLPHQWRGRVSUD]RVQHOHVDVVLQDODGRV
$1(;2,
&217(Ò'2352*5$0È7,&2
&21+(&,0(1726(63(&Ë),&26
I – DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Dos Princípios Fundamentais
2. Direitos e Garantias Fundamentais.
3. Direitos Sociais.
4. Princípios constitucionais administrativos
II – DIREITO PENAL
1. Dos crimes contra a administração praticados por funcionário público.
III – DIREITO PROCESSUAL PENAL
1. Do Inquérito Policial.
2. Da Ação Penal.
IV – DIREITO CIVIL
1. Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro - LINDB
2. Das pessoas
V – DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Jurisdição, ação e processo.
VI – EXECUÇÃO FISCAL
'D/HL)HGHUDO
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ANEXO II
&5212*5$0$
EVENTOS
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
3XEGR(GLWDOGH$EHUWXUDQR'LiULR2¿FLDOGH%DXUX
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização da Prova Objetiva
Previsão Divulgação do Gabarito
%DXUX63GHMXOKRGH
RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

