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- Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

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

REF. MAIO/2016

NOME DO INTERESSADO DATA DO PROTOCOLO CEMITÉRIO
DORALICE C. DOS SANTOS DA 
SILVA

10/05/2016 SAUDADE

JOÃO DA SILVA FILHO 10/05/2016 SAUDADE
JOSÉ FELIPE VIGARIO 03/05/2016 REDENTOR
TOIOCAZÚ SACATA 25/05/2016 SAUDADE
VANDERLEIA GAVIOLI FARIA 27/05/2016 SÃO PEDRO
CLEUSA DOS SANTOS CUCATO 27/05/2016 REDENTOR
SIMIÃO SOARES FILHO 27/05/2016 REDENTOR

REDENTOR:   03  -  SÃO PEDRO:    01

Bauru, 06 de Junho de 2016.
MÁRCIO SOARES DE OLIVEIRA

DIRETOR DE MANUTENÇÃO E MODAIS

CONTRATO   DE   CONCESSÃO   DE   TERRENO   PARA   SEPULTURA   PERPÉTUA

RELAÇÃO  DE TITULARES  DO  MÊS  DE MAIO � 2016 CONTRATO N.°
1 DORALICE CONSTANTINO DOS SANTOS DA SILVA 0053/2016
2 JOÃO DA SILVA FILHO 0054/2016
3 JOSÉ FELIPE VIGARIO 0055/2016
4 LUIZ CARLOS GUEDES 0056/2016
5 MARIA LORCADE LIMA 0057/2016
6 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA 0058/2016
7 EDSON PAULO LOPES 0059/2016
8 TOIOCAZU SACATA 0060/2016
9 SANDRA AP., FERNANDO CESAR, PAULO CESAR 0061/2016

10 VANDERLEIA GAVIOLI FARIA 0062/2016
11 CLEUSA DOS SANTOS CUCATO 0063/2016
12 JOSÉ RENATO PEREIRA DÉBIA 0064/2016
13 SIMIÃO SOARES FILHO 0065/2016

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU � EMDURB, torna público 
 por ordem alfabética, dos 

Data:  (Domingo)
Local: Aterro Sanitário de Bauru
Endereço: Rodovia Marechal Rondon, Km 353 + 500 metros
Período: Manhã (horário local)
Horário de apresentação
Horário de fechamento dos portões: 08h00
OBS: Haverá transporte para o local da prova, saindo do Terminal Rodoviário de Bauru, plataforma de embarque nº 16, 

às 07h00.

Os candidatos abaixo convocados deverão atentar-se às orientações constantes do Edital do Processo Seletivo, 
5.3.

RG
8 CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA 444723341

15 CLAUDECIR MARIANO 3986596-3
29 ELDER SILVA DOS SANTOS 295800458
4 FABIANO CARNEIRO 27779710X

16 GABRIEL FERNANDES DE ARAUJO 488253688
10 LUIZ FERNANDO POLATTO SANTOS 403012995
28 LUIZ GUSTAVO HELENO 459917808
12 RODRIGO JOSE DE SOUZA CUNHA 40021328x
20 VICENTE PINTO DE NAZARE 282155806

IMPORTANTE: 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

as habilidades teórica e prática do candidato no desenvolvimento das tarefas propostas, dentro das atribuições inerentes a 
função de Operador de Motosserra.
1.1 A prova prática acontecerá em duas etapas, a saber:
- Poda de galhos em árvore

- Supressão de árvore
1.2 Na execução das tarefas os candidatos serão avaliados quanto a: Utilização de EPI�s � Equipamentos de Proteção 
Individual; Preparação do local para realização do serviço; Preparação, manuseio e zelo pelas máquinas e equipamentos; 
Desempenho, produtividade e qualidade do serviço realizado, além do cumprimento das normas técnicas. 
2. Durante a execução das tarefas propostas serão observados 10 (dez) itens necessários para a sua conclusão satisfatória. 
Cada item executado pelo candidato valerá 6 (seis) pontos, totalizando 60 (sessenta) pontos.
2.1 A pontuação da Prova Prática será efetuada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), considerando a somatória dos pontos 

(cinquenta por cento) do total de pontos, ou seja, 30 (trinta) pontos. 
2.2 A execução das tarefas será cronometrada, somando-se o tempo de ambas, cuja duração não poderá ultrapassar 30 
(trinta) minutos.

Bauru, 26 de maio de 2016.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVON Nº002/2016

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo n° 002/2016 da EMDURB, destinado ao preenchimento de vaga do cargo 

Objetiva realizada em 05/06/2016.
Eventuais recursos poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação. 
Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser protocolados no Setor de Atendimento ao Usuário da EMDURB, 
localizado na Praça João Paulo II s/n°, Jd. Santana, Bauru-SP, no horário das 08h30 às 16h30.

01- D 11- D 21- E 31- C
02- E 12- A 22- E 32- D
03- B 13- E 23- E 33- B
04- C 14- A 24- B 34- A
05- E 15- D 25- D 35- B
06- A 16- D 26- C 36- A
07- C 17- E 27- A 37- C
08- D 18- E 28- C 38- C
09- D 19- D 29- D 39- E
10- A 20- D 30- D 40- D

Bauru, 07 de junho de 2016.
A Comissão Examinadora

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2016

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 

 pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se o limite de 5% de vagas 

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, Lei Municipal nº 5.215/04, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 12.585/14; Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça 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 01 (uma) vaga no cargo de 

, 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 realizada por duas fases: Prova Objetiva (composta por conhecimentos de 

avaliará situações hipotéticas inerentes ao cargo).
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: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO � MASCULINO.
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de revezamento para 
trabalho aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as peculiaridades da função.
2.3 REMUNERAÇÃO: Referência R 11A � R$ 1.563,04 (hum mil, quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos). 
O valor mencionado refere-se a Março de 2016, além dos benefícios de vale-alimentação mensal no valor de R$ 390,00 
(trezentos e noventa reais).
2.4 REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
2.4.1 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho
2.6 VAGAS: 01 (uma)
2.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Instalar a sinalização de trânsito; Executar trabalhos de sinalização horizontal de solo 
das vias públicas do município; Reformar e confeccionar placas de sinalização, postes e demais dispositivos viários; 
Implantar suportes e placas de sinalização de trânsito; Zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da 
empresa, bem como ferramentas e equipamentos de trabalho; Executar, quando necessário, a sinalização das ruas com 
tochas, bandeiras ou qualquer outro tipo de sinalização de obras; Operar máquina de pintura e demais equipamentos para 
a instalação de sinalização viária.
2.8 COMPETÊNCIAS PESSOAIS DO CARGO: Ter resistência física, Trabalhar em equipe, Ter iniciativa, Demonstrar 
prudência, Demonstrar capacidade de trabalhar em condições climáticas adversas, Demonstrar agilidade, Ter equilíbrio 
psicológico, Ter destreza manual.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet e bancárias, a 
taxa de inscrição será de 
3.1.2 Somente será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, solicitada no período 
das 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2016
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3.1.3 Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante o período e horário 
determinados no subitem 3.1.2, e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de 
Inscrição e transmitir os dados pela Internet.

ou por meio de 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 

Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, 
no período das 
3.1.6 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 3.1.2.
3.1.7 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor por boleto bancário. Não será 
aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, 

neste Edital.
3.1.8 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, etc.
3.1.9 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da inscrição do 

3.1.10 
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;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Gozar de boa saúde física e mental;
d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Ser do sexo masculino e estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
f) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça legalmente o 
exercício de função pública;
g) 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;
h) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
i) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital.

direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada, 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 

3.1.12 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição, 

implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.1.13 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste edital, 

3.1.14 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de inscrição.
3.1.15 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.

no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 
3.2 SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os 
candidatos que comprovarem com documentação, a doação de sangue realizada no mesmo ano, em hospitais públicos e 
privados do município de Bauru.
3.2.1 
durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.1.2.
3.2.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e corretamente o 
requerimento 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 3.2.3. Não haverá impressão de boleto bancário para essa opção.
3.2.3 O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição após o envio dos dados pela Internet, deverá:
a) Comparecer no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do 
Terminal Rodoviário de Bauru, no período das 
2016 , nas condições previstas nos subitens 3.2 

b) O pedido deverá ser endereçado à , com a 
cópia da inscrição gerada pela Internet, contendo o número de inscrição obtido.

  que devem conter o nome 
completo e o número de identidade do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do 
funcionário ou departamento responsável. 
3.2.5 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 e cópia da inscrição gerada 
pela internet, contendo o número de inscrição do candidato, bem como a apresentação de documento de identidade do 

3.2.6 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.

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 20/12/1999, 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, Lei Municipal nº 5.215/04, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.585/14; Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas previstas para o cargo, ou as que vierem a surgir ou 

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.

não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais deverá apresentar requerimento protocolizado no 
Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário de Bauru � Praça João Paulo II, 
s/nº, Jardim Santana, das , anexando 

Internacional de Doença � CID.

com o Decreto nº 5.296/2004 em seu Art. 5º § 1º.
4.6  para participar do processo seletivo, 
deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através de requerimento protocolizado no Setor de Atendimento da 
EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário de Bauru � Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, das 

, anexando atestado médico com parecer 

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.
4.7 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 4.4 e 4.6 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 nos itens 4.4 e 4.6, bem como a 
apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para cada candidato, deverá ser apresentada uma 

4.9 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da vaga prevista, 
esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado na lista geral.
4.10 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a incompatibilidade da 
limitação com as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado 

ou readaptação do cargo.
4.12 A relação de candidatos portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida nesta condição, será 

www.emdurb.com.br, com data prevista para 
o dia 

5. DAS PROVAS
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de �AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO - MASCULINO�, consistirá de duas fases: : , de caráter eliminatório e 

: 

das atividades propostas,  dentro das atribuições inerentes à função de �Auxiliar de Serviços de Sinalização de Trânsito - 
Masculino�, conforme disposto no item 2.7 deste Edital.
5.1.1 A Comissão Examinadora de cada fase do presente Processo Seletivo é designada através da Portaria da Presidência 
da EMDURB. 
5.1.2 As convocações para a aplicação das duas fases, constando a lista dos candidatos aptos, data, horário e local de 

www.emdurb.com.br, de acordo com o previsto no Anexo II � Cronograma. As datas contidas no Anexo II poderão sofrer 

br.
5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora concluir 
pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelos candidatos e que tenham prejudicado o desempenho, 
oportunidade que será concedida a todos os candidatos, igualitariamente.
5.1.4 As Provas Objetiva e Prática serão realizadas independentemente das condições climáticas do dia previsto para 
execução das provas.
5.1.5 Os candidatos convocados que não comparecerem a qualquer uma das duas fases previstas (Prova Objetiva e Prova 

5.1.6 Após o horário determinado para o fechamento dos portões dos locais de aplicação das  duas fases não será 

5.1.7 Ao candidato só será permitida a realização das provas nos respectivos locais, datas e horários determinados nas 
convocações descritas no item 5.1.2.

local de provas, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação editalícia.
5.1.9 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não realizarão as 
provas no local de aplicação das mesmas.
5.1.10 Durante a execução de qualquer uma das duas fases previstas não será tolerada a comunicação com outro 

proibida a utilização bonés, chapéus, toucas e similares e de agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, tablets, 
calculadoras, BIP�s, relógios digitais ou qualquer aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário 
para a realização das provas. Os aparelhos �celulares� deverão ser desligados.
5.1.11 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 004/2016 e aos Fiscais, o direito de excluir do 
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 5.1.12, tomando as 
medidas saneadoras necessárias.

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;

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;
5.1.13 As condições de saúde dos candidatos nos dias de aplicação de qualquer uma das duas fases serão de suas inteiras 
responsabilidades, sendo recomendado aos mesmos que durmam bem na noite anterior ao dia de aplicação das fases, 

condições para a realização das referidas fases.

etc.) que impossibilitem a realização de qualquer uma das duas fases ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão 
levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, nem segunda chamada.
5.1.15 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo 
não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
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5.1.16 A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no decorrer do 
Processo Seletivo, sendo os mesmos, de responsabilidade única do candidato. 

com cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. As questões versarão 
sobre os programas contidos no Anexo III, deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o 
desempenho do cargo, 

5.2.2 A aplicação da 1ª fase - Prova Objetiva está prevista para o , no período da manhã. A 
convocação dos candidatos com inscrições deferidas será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2.
5.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com meia hora de antecedência, munidos de caneta azul ou 
preta, lápis e borracha, documento original de identidade, com foto, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou ainda 

(boleto com comprovante de pagamento ou protocolo do requerimento de isenção de taxa), sem os quais, os candidatos 
não poderão realizar a prova.

coordenador, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
5.2.6 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legível.
5.2.7 O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova, será de inteira 

de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos em 
que a Comissão Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica que possam prejudicar a sua avaliação.
5.2.8 O candidato só poderá se retirar do local de aplicação da prova após 1 (uma) hora do horário do seu início, devendo 
entregar obrigatoriamente ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
5.2.9 Ao término da prova será sugerido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto, após o lacre dos 
envelopes contendo as provas e os cartões de respostas.
5.2.10 Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões ao candidato ou a instituições públicas ou privadas, 
mesmo após o encerramento do concurso.

a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.12; 

c) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas;
d) não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova aplicada, ou seja, 
25 (vinte e cinco) pontos.
5.2.12 Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas serão corrigidos 

5.2.13 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a 
prova, independentemente de interposição de recurso.

Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

5.3 DA 2ª FASE � PROVA PRÁTICA

atividades propostas, dentro das atribuições inerentes à função de �Auxiliar de Serviços de Sinalização de Trânsito - 
Masculino�, conforme disposto no item 2.7 deste Edital.
5.3.2 Para realização da 2ª fase � Prova Prática, serão convocados somente os candidatos aprovados na 1ª fase � Prova 
Objetiva com nota igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos, ou seja, 50% de aproveitamento mínimo.
5.3.3 A aplicação da 2ª fase - Prova Prática está prevista para o , podendo ser realizada nos 
períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos aprovados na 1ª fase � Prova Objetiva será realizada de acordo 
com o disposto no item 5.1.2. 
5.3.4 Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer ao local designado no dia e horário previamente 

conforme disposto no item 5.2.3 e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não 

5.3.5 Sugere-se ao candidato que esteja vestido e calçado apropriadamente para a execução das tarefas propostas na Prova 
Prática.
5.3.6 Os Equipamentos de Proteção Individual � EPIs, materiais e equipamentos a serem utilizados na realização da prova 
serão fornecidos pela EMDURB.
5.3.7 A Prova Prática será avaliada em escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos e consistirá na realização das 04 (quatro) 
tarefas abaixo, sendo:
Tarefa 01 - Transportar 01 (um) balde de 18 litros de tinta numa distância de 20 metros aproximadamente,  efetuando carga 
e descarga na carroceria de um caminhão e retorná-lo ao ponto inicial, no tempo máximo de 3 (três) minutos. Pontuação: 
0 (zero) a 10 (dez) pontos.
Tarefa 02 - Transportar 01 (um) poste de concreto por uma distância de 20 metros aproximadamente, efetuando carga e 
descarga na carroceria de um caminhão e retorná-lo ao ponto inicial, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos. Nesta tarefa 
o candidato será auxiliado por um membro designado pela banca examinadora. Pontuação: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

tempo máximo de 3 (três) minutos. Pontuação: 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

Pontuação: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

interromperá a atividade e será atribuído nota 0(zero) para a ETAPA DA TAREFA que não for cumprida.
5.3.8 A pontuação da Prova Prática será efetuada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta), considerando a somatória dos 

ou seja, 25 (vinte e cinco) pontos.

Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais o direito de excluir o candidato do processo seletivo tomando 
as medidas saneadoras necessárias.
5.3.10 A relação de candidatos aprovados na 2ª fase � Prova Prática tem publicação prevista para 
2016 www.emdurb.com.br

6. DO RESULTADO

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 10.741/03 � Estatuto 
do Idoso.
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática.
c) maior pontuação na Prova Objetiva.

e) maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
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7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da Prova Objetiva, ao resultado da Prova 

7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia útil seguinte às datas das 
publicações realizadas, consoante ao item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA PROCESSO SELETIVO 
nº 004/2016 e protocolizado no Setor de Atendimento da EMDURB � Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº, Jardim Santana, piso térreo - Terminal Rodoviário, no horário das 08h30 às 
16h30.
7.4 Será permitido que o protocolo do 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 

7.5 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 sua protocolização no setor competente da EMDURB.

7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato, a 
critério da Comissão.
7.8 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) 
a todos os candidatos ao mesmo cargo.
7.9 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais.
7.10 Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido anteriormente.

8.1 Ter sido aprovado no processo seletivo.
8.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do §1º, artigo 12, 
da Constituição Federal.

da lei; ou certidão de regularidade emitida perante a Justiça Eleitoral.

8.5 Possuir carteira de identidade civil, cadastro de pessoas físicas (CPF).
8.6 Ter concluído o Ensino Médio no ato da posse;
8.7 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
8.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
8.9 Apresentar declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela lei.
8.10 Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de processo 
administrativo (por justa causa 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, instituídas por órgãos da administração 
federal, estadual ou municipal.
8.11 Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça legalmente 
o exercício de função pública.

8.13 Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.
8.14 Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados sob de perda do direito à vaga.
8.15 Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
8.16 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 

ou não do candidato avaliado, para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO � 
MASCULINO.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, serão publicados no 

podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.
9.3 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 Objetiva e as demais 

e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.4 A habilitação em quaisquer das etapas do Processo Seletivo nº 004/2016 não poderá ser aproveitada para outro processo 
seletivo.
9.5 A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é de responsabilidade 
exclusiva do candidato.
9.6 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente de:
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) correspondência recebida por terceiros.
9.7 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.

9.9 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru � EMDURB não se responsabiliza de qualquer 
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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, 07 de junho de 2016.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

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° 004/2016, 
para preenchimento de vaga para AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - MASCULINO da 
EMDURB.

ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

OCORRÊNCIA DATA
Publicações do Edital de Abertura 07, 09 e 11/06/2016
Período de inscrições 04 a 12/07/2016
Publicação das inscrições indeferidas 16/07/2016
Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram a inscrição 
indeferida

18 a 22/07/2016

Publicação do Resultado dos recursos interpostos sobre o indeferimento das 
inscrições

28/07/2016

Publicação da convocação para a Prova Objetiva 28/07/2016
Prova Objetiva 07/08/2016

09/08/2016
10 a 16/08/2016

objetiva
20/08/2016

Publicação da convocação para a Prova Prática 20/08/2016
Prova Prática 28/08/2016
Publicação do resultado da Prova Prática 01/09/2016
Período para interposição de recurso sobre o resultado da Prova Prática 02 a 09/09/2016
Publicação do Resultado dos recursos interpostos sobre a Prova Prática 15/09/2016

15/09/2016
16 a 22/09/2016

27/09/2016
Homologação 27/09/2016

Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

ANEXO III

1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS � 10 QUESTÕES:

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 

Estrutura do período coordenação e subordinação. Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de 
linguagem. Leitura e interpretação de textos.

2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA � 20 QUESTÕES:
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 

progressão aritmética, Progressão geométrica, Relações trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, 
geometria analítica, noções de estatística, juros simples e compostos. Raciocínio lógico.

3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO  � 10 QUESTÕES:

www.denatran.gov.br/
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação. Disponível em: http://
www.denatran.gov.br/publicacoes/publicacao.asp 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II - Sinalização Vertical de Advertência.  Disponível em: http://
www.denatran.gov.br/publicacoes/publicacao.asp
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização Horizontal.  Disponível em: http://www.denatran.
gov.br/publicacoes/publicacao.asp

4. ATUALIDADES � 10 QUESTÕES
Fatos relevantes ao cotidiano e fatos políticos, econômicos, sociais, culturais e esportivos relevantes aos contextos 
municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Janeiro de 2016.

Bauru, 07 de junho de 2016.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

 PROCESSO SELETIVO PARA OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO INDIVIDUAL DE 

preenchimento de 01 (uma) VAGA de TAXI ACESSÍVEL.
A Comissão Examinadora do Processo Seletivo n° 003/2016 da EMDURB, nos termos do Edital, torna pública que após 
o exame da inscrição realizada no período de 02/05/16 à 03/06/2016, foi do seguinte candidato:

001/2016 Ismael Fernandes Thenório

Conforme previsto na cláusula 5.1, bem como no cronograma do edital, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, de 08/06/16 
à 14/06/16, para eventuais recursos quanto à inscrição.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
OCORRÊNCIA DATA
1ª Publicação 26/04/16
2ª Publicação 28/04/16
3ª Publicação 30/04/16
Período de inscrições 02/05/16 à 03/06/16
Publicação de inscrições deferidas/indeferidas 07/06/16
Concessão de prazo para eventuais Recursos quanto à inscrição 08/06/16 à 14/06/16
Publicação da habilitação 16/06/16
Concessão de prazo para eventuais Recursos quanto a habilitação 17/06/16 à 23/06/16

25/06/16
27/06/16 à 01/07/16
05/07/2016

Homologação 07/07/2016

Bauru, 07 de junho de 2016.
A Comissão Examinadora
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/16
Processo nº 3528/16 � Pregão Registro de Preços nº 022/16
Contratante: EMDURB � Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI � EPP.

ATF,

01 1.000
Frascos
500 ml

ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO 
A U T O M Á T I C A 
CLASSIFICAÇÃO ATF TIPO 
DEXRON II. DE FABRICAÇÃO 
DE COMPANHIAS, 
NÃO PODENDO SER 
RECUPERADO OU RE-
REFINADO.

BR/
PETRO-BRAS

R$ 6,90
R$ 

6.900,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto licitado.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/06/2016
Bauru, 07 de junho de 2016.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2016
Processo nº 2636/2016 � Pregão Presencial nº 009/2016
Contratante: EMDURB - Contratada: ANB CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI � ME.

Único 004 M. O.
Perfuração de poços piezométricos, para 
acompanhamento do nível de chorume 
e pressão de gases no Aterro Sanitário

R$ 
4.986,25

R$ 
19.945,00

Condição de pagamento: 03 (três) parcelas 30/60/90 dias do mês subsequente ao recebimento da prestação do serviço.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da emissão da ordem de serviço.
Assinatura: 30/05/2016
Bauru, 07 de junho de 2016
Presidente da EMDURB

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru � EMDURB, NOTIFICA o Sr. Proprietário do 
veículo, KIA, modelo BESTA  de cor BRANCA , tanto chassi quanto placa,  que foi removido no dia 
01/06/2016 na Rua Benedito Manoel Fradique Coutinho Junior, Qd 11, Vl Ipiranga, neste Município, para que proceda o 
pagamento da multa e demais débitos incidentes sobre o veiculo para a liberação do mesmo, no prazo de 90 (noventa) dias, 
conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.  
Bauru, 07 de junho de 2016.
Presidente da EMDURB.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru � EMDURB, NOTIFICA o Sr. Proprietário do 
veículo,  modelo   de placas CQK 1824,   que foi removido no dia 01/06/2016 na Rua Célio Daibem, Qd 
08, Centro, neste Município, para que proceda o pagamento da multa e demais débitos incidentes sobre o veiculo para a 
liberação do mesmo, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.  
Bauru, 07 de junho de 2016.
Presidente da EMDURB.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru � EMDURB, NOTIFICA o Sr. Proprietário do 
veículo, FIAT, modelo   de placas 8,   que foi removido no dia 01/06/2016 na Rua Ruth Rodrigues 
Maduro dos Santos, Qd 02, NC Mary Dota, neste Município, para que proceda o pagamento da multa e demais débitos 
incidentes sobre o veiculo para a liberação do mesmo, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto na Lei 6.404/2013 
e Dec. 12.258/2013.  
Bauru, 07 de junho de 2016.
Presidente da EMDURB.


