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6853/2014 Paulo Cesar Della Barba
6951/2014 Jose Carlos Giglioti
264/2015 Olinda Pereira de Lima Zaguis
1070/2015 Jose Roberto Franca

PROCESSO INTERESSADO
4964/2014 Marcos da Silva Ferreira
6576/2014 Marina Engler de Almeida Pernambuco
6906/2014 Jose Antonio Abbas Cassab

EDITAL Nº. 008/2015 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE, representado pelo Presidente de seu Conselho 
Administrativo, 
edital nº 001/2015, referente ao Concurso Público de , publicado 

sp.gov.br, na seguinte conformidade:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA 

ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO, , passando a ter a seguinte 
redação:

6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de  
(duzentos e oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos 
por lei.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos, é expedido o presente Edital.
Bauru, 15 de Abril de 2015.

GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA
PRESIDENTE

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, , 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 AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS. 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:

 
03 (três);

 referente ao Grupo B, Classe C, Nível 1, conforme Lei 6.366 de 17 de junho de 
2013:  (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com base 
em março de 2014;

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

3. 
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no

.
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  (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada  
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
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.
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

 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; 

ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
 quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
 ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
 estar com o CPF regularizado; 
 possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 

comprobatórios dos requisitos constantes do  CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 

documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme  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.

 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 

devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da 

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 

ou por qualquer outro meio que 

4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 

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. 

4.4.
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 

, 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.
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. 
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  

.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: 

. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

 acessar o site , durante o período de inscrição 
; 

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

transmitir os dados da inscrição; 
 imprimir o boleto bancário; 

 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o , até a data-
limite para encerramento das inscrições .

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 

, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE,  (2015), em .
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

 acessar o site , durante o período de inscrição 
; 

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

transmitir os dados da inscrição; 
 imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE,  (2015), 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, 

, até a data-limite para encerramento das inscrições (18/05/2015).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
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