
 
 

 
 
 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2016 

COMUNICADO N º 03/16 

DATAS DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS 

REALIZADAS EM 1 /5 /16  E REALIZAÇÃO DAS DEMAIS 

FASES DO CONCURSO 

 

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU  e o Instituto Mais 

de Gestão e Desenvolvimento Social, INFORMA as datas previstas de divulgação dos 

resultados das provas realizadas em 1/5/2016, bem como, a realização das demais etapas do 

concurso, conforme estabelecido a seguir: 

Datas Eventos 

27/05/16 Divulgação do resultado das provas realizadas em 1/5/2016. 

27/05/16 

Divulgação do Edital de Convocação para realização das demais fases do concurso de: 

 Prova Prática de Informática para os cargos de Assistente de Departamento Pessoal e 
Auxiliar Administrativo/Administrativa, conforme estabelecido no capítulo 6, do edital 
do concurso; 

 

 Teste de Aptidão Física para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme 

estabelecido no capítulo 7, do edital do concurso; e 
 

 Prova Prática para os cargos de Calceteiro/Calceteira, Desenhista, Eletricista, 
Mecânico/Mecânica de Máquinas Pesadas e Topógrafo/Topógrafa, conforme 

estabelecido no capítulo 8, do edital do concurso. 

30 e 31/5/16  Prazo recursal do resultado divulgado em 27/05/16. 

4 e/ou 5/6/16 

Realização de: 

 Prova Prática de Informática para os cargos de Assistente de Departamento Pessoal e 
Auxiliar Administrativo / Administrativa, conforme estabelecido no capítulo 6, do edital 
do concurso; e 

 

 Prova Prática para os cargos de Calceteiro/Calceteira, Desenhista, Eletricista, 

Mecânico/Mecânica de Máquinas Pesadas e Topógrafo/Topógrafa, conforme 
estabelecido no capítulo 8, do edital do concurso. 

 

4, 5, 11 e/ou 

12/6/16 

Realização de: 

 Teste de Aptidão Física para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme estabelecido 

no capítulo 7, do edital do concurso. 

17/06/16 Divulgação do Resultado das demais etapas do concurso. 

20 e 21/06/16 Prazo recursal do resultado das demais etapas do concurso, divulgado em 17/06/15. 

Até 2/7/16 Homologação do concurso para todos os cargos. 

 

As divulgações dos resultados e convocações para as demais etapas do concurso serão 

divulgadas no Diário Oficial do Município de Guarulhos e estarão disponíveis nos sites: 

www.institutomais.org.br e www.proguaru.com.br 

http://www.institutomais.org.br/
http://www.proguaru.com.br/


ATENÇÃO: 

De acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2016, para a Progresso 

e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, no item 5.3, a quantidade de 

candidatos/candidatas para realizar as demais fases de avaliação do concurso, quando existir, atenderá ao 

disposto na Tabela 3, a seguir: 

TABELA 3 

QUANTIDADE DE CANDIDATOS/CANDIDATAS PARA REALIZAR AS DEMAIS FASES DO CONCURSO 

Empregos 
Convocados para as próximas fases do 

concurso 

Candidato/candidata com deficiência 
convocados para as próximas fases 

do concurso 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Segunda fase - Serão convocados para realizar 
o Teste de Dinamometria Manual e de 
Aptidão Física os 700 (setecentos) primeiros 
candidatos / candidatas habilitados na Prova 
Objetiva com a melhor nota, mais os empatados 
na última posição do 700º convocado 

Segunda fase - Serão convocados para 
realizar o Teste de Dinamometria 
Manual e de Aptidão Física todos os 
candidatos/candidatas habilitados na 
Prova Objetiva 

Assistente de Departamento 
Pessoal 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática de Informática os 40 
(quarenta) primeiros candidatos / candidatas 
habilitados na Prova Objetiva com a melhor 
nota, mais os empatados na última posição do 
40º convocado 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática de Informática 
todos os candidatos/candidatas 
habilitados na Prova Objetiva 

Terceira Fase - Serão avaliados os 
documentos da Prova de Títulos dos 
candidatos / candidatas que estiverem 
habilitado na Prova Prática de Informática. 

Terceira Fase - Serão avaliados os 
documentos da Prova de Títulos dos 
candidatos/candidatas que estiverem 
habilitado na Prova Prática de 
Informática  

Auxiliar 
Administrativo/Administrativa 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática de Informática os 
200 (duzentos) primeiros 
candidatos/candidatas habilitados na Prova 
Objetiva com a melhor nota, mais os 
empatados na última posição do 200º 
convocado 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática de Informática 
todos os candidatos/candidatas 
habilitados na Prova Objetiva 

Calceteiro/Calceteira 

Desenhista 

Eletricista 

Mecânico/Mecânica de 
Máquinas Pesadas 

Topógrafo/Topógrafa 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática os 40 (quarenta) 
primeiros candidatos/candidatas classificados 
na Prova Objetiva, em cada emprego, com a 

melhor nota, mais os empatados na última 
posição do 40º convocado 

Segunda Fase - Serão convocados para 
realizar a Prova Prática todos os 
candidatos/candidatas habilitados na 

Prova Objetiva  

Observação: conforme estabelecido no item 5.4, do edital do concurso, Os candidatos/candidatas que 

não se enquadrarem no disposto no item 5.3, para os empregos descritos na Tabela 3, independente da 

nota obtida na Prova Objetiva, serão automaticamente eliminados do Concurso Público. 

 

 


