
51DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 06 DE SETEMBRO DE 2.016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- DAE

 - DAE

contidas no Anexo I do Edital.
 21/09/2016 às 09:00 horas.

 Hilda Cardoso da Silva
Daniele Pompilio Moreno Vialôgo
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, conforme 

 até 22/09/2016, às 08:30 horas.
 22/09/2016, às 08:30 horas.

 22/09/2016, às 09:00 horas.
 Daniele Pompilio Moreno Vialôgo

Márcio Fabiano Battaiola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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contidas no Anexo I do Edital.

 pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em e seu objeto  conforme 
segue:

 - 300 Peça  - Tampão articulado circular, classe 400, em ferro fundido nodular, para poço de visita de 
rede coletora de esgoto sanitário, com as seguintes características:
- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo);
- Diâmetro mínimo da tampa: 60 cm;
- Altura mínima do telar: 10 cm;
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 40.000kg;
Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de forma visível e indelével, confeccionado em estrita conformidade com 
o modelo deste anexo, com o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo plano que a parte superior do aro, 
não se permitindo, ressalto, nem saliência que permita folga entre o aro e a tampa. Tampa e telar com contato de apoio 
elástico (anel polietileno anti ruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

R$ 231,83
Afer

 R$ 69.549,00
: Legacy Produtos para Saneamento EIRELI -EPP

 – 50 Barra - Tampão articulado circular, classe 400, em ferro fundido nodular, para poço de visita de 
rede coletora de esgoto sanitário, com as seguintes características:
- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo);
- Diâmetro mínimo da tampa: 60 cm;
- Altura mínima do telar: 10 cm;
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 40.000kg;
Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de forma visível e indelével, confeccionado em estrita conformidade com 
o modelo deste anexo, com o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo plano que a parte superior do aro, 
não se permitindo, ressalto, nem saliência que permita folga entre o aro e a tampa. Tampa e telar com contato de apoio 
elástico (anel polietileno anti ruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.

R$ 231,83
Afer

 R$ 23.183,00
: Legacy Produtos para Saneamento EIRELI –EPP

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

- 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

A , torna 
público a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao processo seletivo para 

, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008, Leis Municipais Nº 5.709/2009 e 5.745/2009, 
regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, bem como pelo Ato Normativo – EMDURB nº 007/2015 e demais 
legislações pertinentes ao estágio.

 1.1.  O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da EMDURB e destina-se ao preenchimento 
de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao exercício de estágio, melhor descrito no , 

 1.2. Os candidatos aprovados que não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
, integrarão o Cadastro Reserva, com expectativa de direito à contratação dentro do prazo de validade do 

Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação as vagas remanescentes, as que 
vagarem e as que forem criadas.

Básica de Trabalho prevista no deste Edital.
 1.4. As áreas, as vagas, a escolaridade/pré-requisito, a Bolsa Auxílio, os benefícios e a jornada de trabalho 
estão estabelecidos no deste Edital.

ÁREA 
ATUAÇÃO 

VAGAS 
DISPONÍVEIS

NÍVEL
PRÉ- 

REQUISITO
DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES

Administração 1
Técnico 
o u 
superior

A partir do 1º ano

Atuar nas áreas administrativas da 
empresa, auxiliando na organização, 
planejamento e orientação do uso 
dos recursos físicos, tecnológicos 
e humanos da empresa, buscando 
soluções para todos os tipos de 
problemas administrativos.

Administração 
ou Gestão 
de Recursos 
Humanos

1 superior
A partir do 1º ano

Auxiliar no desenvolvimento e 
gerenciamento de planos de carreira, 
analisando estratégias institucionais, 
elaborando planos táticos e operacionais 
de recrutamento, seleção, avaliação e 
treinamento pessoal.

Artes Cênicas 1 superior
A partir do 2º ano

Desenvolver trabalhos na área de 
educação no trânsito e Gestão de Pessoas 
com realização de teatros, treinamentos 
e outras atividades correlatas.

Direito 1 superior
A partir do 3º ano

Auxiliar no desenvolvimento de 
trabalhos da Gerência Jurídica e setores 
subordinados, setor de licitações e 
contratos e demais setores da empresa 
que necessitem de conhecimentos na 
área de direito.

Geologia 1 superior
A partir do 3º ano

Auxiliar no desenvolvimento de estudos 
e levantamentos de dados, características 
e estrutura do aterro sanitário de Bauru, 
cemitérios municipais e demais áreas da 
empresa.

Pedagogia 1 superior A partir do 2º ano

Auxiliar no desenvolvimento de 
trabalhos na área de educação no 
trânsito e na execução, avaliação e 
coordenação da (re)construção do 
projeto pedagógico de escolas de 
educação infantil, de ensino médio 

equipe escolar. No desenvolvimento 
das atividades, viabilizar o trabalho de 
educação no trânsito e facilitar o
processo comunicativo da comunidade 
escolar com a EMDURB.

Psicologia 1 superior A partir do 3º ano

Auxiliar no desenvolvimento de 
trabalhos na área de educação 
no trânsito e gestão de pessoas. 
Estudando, pesquisando e avaliando 
o desenvolvimento emocional e 
os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com 

orientação e educação.

Secretariado 1
Técnico 
o u 
superior

A partir do 1º ano

Auxiliar as Secretárias da Diretoria 
Executiva da empresa em suas atividades, 
assessorando-as no desempenho de suas 
funções, gerenciando informações, 
auxiliando na execução de suas tarefas 
administrativas, marcando e cancelando 
compromissos, controlando documentos 
e correspondências, atendendo pessoas 
externas e internas;

Segurança do 
Trabalho

1 Técnico A partir do 1º ano

Acompanhar no SESMT em: inspeções, 
reuniões, (setor e CIPA), visitas aos 
setores da empresa, entrega de EPI e 
uniformes, inspeções nos equipamentos 
de combate a princípios de incendios, 
participação de treinamentos e palestras, 
controle de estoques de responsabilidade 
do SESMT, arquivos do setor e tarefas 
correlatas
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Conforme previsto nas Leis Municipais nº 
5.709/2009 e 5.745/2009, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal nº 10.994/09, bem como 
o previsto no Ato Normativo – EMDURB nº 
007/2015

(Conforme previsto no art. 14 do Ato Normativo nº 
007/2015)

Vale Compra (R$ 260,00) + Vale 
Transporte (simples / integração)

Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de que sua 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
e) Possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos comprobatórios da 
escolaridade/pré-requisitos constantes do e os documentos necessários para credenciamento indicados no 
capítulo deste Edital;
f) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital.

 A comprovação do preenchimento das condições necessárias ao estagiário será feita através da entrega de seus 
documentos comprobatórios, no ato da posse. O candidato convocado que na data de sua admissão não reunir todos os 
requisitos enumerados no deste perderá o direito à vaga.

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.

TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet e bancárias, a 
taxa de inscrição será de 

 Somente será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, solicitada no período 
das 
Brasília/DF.

 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.

Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante o período e horário 
determinados no subitem 4.3, e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de 
Inscrição e transmitir os dados pela Internet.

  Será admitida a inscrição para uma única área de estágio.

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 

no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do Terminal 
Rodoviário, no período das 

 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 item 4.3.

. 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, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta-corrente, ou por qualquer outro meio que não o 

 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.

 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do .
O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da inscrição do 

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, 

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.
Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste edital, 

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

divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 

 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem com documentação, a doação de 
sangue  

durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 4.3.
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 5.4. Não haverá impressão de boleto bancário para essa opção.

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 

, nas condições previstas nos subitens 5.1 

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.

 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 

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.

 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.
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 da prova.

não poderá interpor recurso em face desta situação.
 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.

conformidade com o Decreto nº 5.296/2004 em seu Art. 5º § 1º.
  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, 

, anexando atestado médico com parecer 

– 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.

 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 6.4 e 6.6 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 6.4 e 6.6, bem 
como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para cada candidato, deverá ser apresentada 

 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.

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

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

 O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de 01 (uma) prova objetiva, para todas 
as áreas
correta. As questões versarão sobre os programas contidos no ANEXO III, deste Edital e buscarão avaliar o grau de 
conhecimento do candidato para o desempenho no estágio, equivalentes ao ensino médio completo. As questões conterão 
os valores atribuídos a seguir:

Matemática 10

1 ponto 
cada

Eliminatório e 
03 horas

L í n g u a 
Portuguesa

10

Conhecimentos 
Gerais

5

Noções de 
Informática

5

A Comissão Examinadora do presente Processo Seletivo é designada através da Portaria da Presidência da EMDURB.
 As convocações para a aplicação da prova, constando a lista dos candidatos aptos, data, horário e local de aplicação, 

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

com.br.
Não haverá segunda chamada ou repetição da prova, 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.

 A Prova será realizada independentemente das condições climáticas do dia previsto para execução da prova.
Os candidatos convocados que não comparecerem a Prova, estarão automaticamente eliminados do processo seletivo 

 Após o horário determinado para o fechamento dos portões do local de aplicação da prova não será permitida a entrada 

concurso.
Ao candidato só será permitida a realização da prova no respectivo local, data e horário determinado na convocação 

descrita no item 7.3.

local de prova, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação editalícia.
 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não realizarão as 

provas no local de aplicação da mesma.
 Durante a execução da PROVA não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas 

toucas e similares e de agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais 
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ou qualquer aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. 

 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 005/2016 e aos Fiscais, o direito de excluir do 
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 7.13., 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;

acompanhante.

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;

 As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação da prova será de sua inteira responsabilidade, sendo 
recomendado aos mesmos que durmam bem na noite anterior ao dia de aplicação da prova, alimentem-se adequadamente 

fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão levados em 
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, nem segunda chamada.

 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.

 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização da prova deverá manifestar-se 

não realizará a prova.
 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.
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. 

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, 

 A aplicação da Prova está prevista para o , no período da manhã. A convocação dos 
candidatos com inscrições deferidas será realizada de acordo com o disposto no item 7.3.

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 

inscrição (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.
 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 

que legível.
 O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova, será de 

Caderno 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.

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.

 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.

 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 7.13; 

provas;
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, 15 (vinte) pontos.

 Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas serão 

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

no Diário 
 www.emdurb.com.br. O Caderno de Questões tem divulgação prevista 

para o  no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

A Prova Objetiva aplicada aos candidatos às vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá caráter eliminatório 

candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.

eliminado, o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento, ou seja, nota inferior a 15 
(quinze) pontos.

 Na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
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.

c) maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
 Em ainda persistindo o empate do resultado da prova após aplicação dos critérios constantes no item 9.3 poderá 

haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 

motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos sendo atribuídos os respectivos pontos a todos os 
candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.

Da divulgação dos Resultados da Prova constarão apenas os candidatos aprovados para ocupar as vagas de 
estágio para o qual se inscreveu.

e oportunidade.

www.emdurb.com.br na data prevista de 

Processo Seletivo.
 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 10.1.
 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA PROCESSO 

SELETIVO nº 005/2016 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 - 

 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, 

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.

Edital.
 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 

candidato, a critério da Comissão.
 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.
 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela 

qual não caberão recursos adicionais.
 Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido anteriormente.

as determinações constantes no 
Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br na data prevista de 

estabelecerá data, horário e local para apresentação do candidato aprovado.
 os direitos decorrentes do Processo Seletivo o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na contratação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio;
c) Recusar a contratação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) Não comprovar a escolaridade/pré-requisitos, estabelecidos no presente Edital.
e) Não comprovar vínculo com a instituição de ensino.

. O candidato convocado deverá comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 

e atender aos requisitos, bem como apresentar os seguintes 
documentos:
a) Cópia da Cédula de Identidade RG e do CPF;
b) Carteira de trabalho e previdência social;
c) Declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, devendo constar o 
ano/termo do curso;

certidão de regularidade emitida perante a Justiça Eleitoral;

f) 1 (uma) foto 3X4 recente;
g) Demais documentos necessários que lhe foram solicitados sob de perda do direito à vaga;
h) Gozar de boa saúde física e mental.

Processo Seletivo.
 O do presente Processo Seletivo será de , a contar da data de sua 

Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da EMDURB, de acordo com a necessidade da 
Administração Pública.

www.
emdurb.com.br

 O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do 
PROCESSO SELETIVO, nos termos do edital.

 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação conforme a 
sua necessidade e conveniência.

 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e Examinadora do 
Processo Seletivo.

 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, junto ao 

 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.

 O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones para contato enviando mensagem eletrônica para o 
e-mail: rh@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.

 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 do presente processo seletivo.

 As datas contidas no anexo II deste edital poderão sofrer alterações.
Bauru, 06 de Setembro de 2016.

ANTONIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA EMDURB
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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° 005/2016, 
para preenchimento de vaga para ESTAGIÁRIOS da EMDURB.

ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

OCORRÊNCIA DATA
Publicações do Edital de Abertura 06, 10, 13/09
Período de inscrições 03/10 – 11/10
Publicação das inscrições indeferidas 18/10
Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram a inscrição 
indeferida

19/10 -25/10

Publicação do Resultado dos recursos interpostos sobre o indeferimento das 
inscrições

01/11

Prova Objetiva 13/11
17/11

18-24/11

prova objetiva
29/11

29/11
30/11 - 06/12

08/12
Homologação 08/12

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

ANEXO III

Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, crase;

Sintaxe: sujeito, predicado, complementos, período composto por coordenação e
subordinação;

Pontuação e acentuação
Concordância nominal e verbal
Leitura e interpretação de texto
Interpretação de texto

Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, tempo
Noções de geometria: formas, perímetro, área e volume
Regra de três simples e composta
Porcentagem
Juros simples
Equação de 1º grau e 2º grau
Resolução de situações-problema
Razões e proporções

 Cultura geral.
 História do Brasil, História Internacional,

 Fatos relevantes ao cotidiano no contexto mundial. Fatos políticos, econômicos e
sociais relevantes aos contextos municipal, nacional e internacional, ocorridos a
partir de Primeiro de Janeiro de 2016.

 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.
 Redes Sociais.

Pregão Presencial para Registro de Preço nº 082/2016 – Processo nº 4861/2016

empresas BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA. e CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA 
PADARIA ME., Após abertura dos envelopes nº 01 “Proposta de Preço” e encerrada a etapa de lances, a Pregoeira 

Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 “Documentos de Habilitação”, sendo que após análise da 
documentação apresentada a Pregoeira resolveu habilitá-la. Perguntado sobre a intenção de recursos a resposta foi 
negativa a Pregoeira resolveu declará-la vencedora.

1 15.000 Unidades
Fornecimento de refeições 

(lanche)
R$ 6,40 R$ 96.000,00

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 

Bauru, 06 de setembro de 2016.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 070/2016 – Processo nº 4317/2016

devidamente homologado pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado para a empresa  CARMEN 
LUCIA REQUENA ME. 
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de chave de fenda, chave philips chave de biela e chave haxagonal, conforme 

MARCA

01 Un. 15
Chave de fenda industrial 5/16" x 
10"- atende norma abnt nbr 14985 - 
fabricado em aço cromo vanádio

R$ 10,50 Tramontina

02 Un. 10
Chave philips 5/16" x 8" - atende a 
norma abnt nbr 14986 - fabricado em 
aço cromo vanádio

R$ 10,50 Philips

03 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 10 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 18,50 Irwin

04 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 11 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 18,50 Irwin

05 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 12 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 18,50 Irwin

06 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 13 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 18,50 Irwin

07 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 14 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 18,50 Irwin

08 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 15 
mm – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 24,50 Irwin

09 Un. 10
Chave de biela tipo "l" sextavada ½" 
– atende norma iso 2236 e nf iso 2236 
- fabricado em aço cromo vanádio

R$ 22,60 Irwin

10 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 
9/16" – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 22,60 Irwin

11 Un. 10
Chave de biela tipo "l" sextavada 5/8" 
– atende norma iso 2236 e nf iso 2236 
- fabricado em aço cromo vanádio

R$ 28,50 Irwin

12 Un. 10

Chave de biela tipo "l" sextavada 
11/16" – atende norma iso 2236 e nf 
iso 2236 - fabricado em aço cromo 
vanádio

R$ 28,50 Irwin

13 Un. 10
Chave de biela tipo "l" sextavada ¾" 
– atende norma iso 2236 e nf iso 2236 
- fabricado em aço cromo vanádio

R$ 30,50 Irwin

14 Un. 10
Chave hexagonal longa "l" 3 mm – 
atende norma din iso 2936 - fabricado 
em aço cromo vanádio

R$ 1,15 Gedore

15 Un. 10
Chave hexagonal longa "l" 4 mm – 
atende norma din iso 2936 - fabricado 
em aço cromo vanádio

R$ 1,50 Gedore

16 Un. 10
Chave hexagonal longa "l" 5 mm – 
atende norma din iso 2936 - fabricado 
em aço cromo vanádio

R$ 4,25 Gedore

17 Un. 10
Chave hexagonal longa "l" 6 mm – 
atende norma din iso 2936 - fabricado 
em aço cromo vanádio

R$ 5,48 Gedore

18 Un. 10
Chave hexagonal longa "l" 7 mm – 
atende norma din iso 2936 - fabricado 
em aço cromo vanádio

R$ 7,53 Gedore


