
 
 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2016 

 

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES DE 

APTIDÃO FÍSICA PARA O EMPREGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AOS 
CANDIDATOS/CANDIDATAS RELACIONADOS(AS) NESTE EDITAL 

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU, torna pública, para conhecimento de todos, a RECONVOCAÇÃO DOS 

CANDIDATOS/CANDIDATAS para realização do Teste de Aptidão Física, para o Emprego de Auxiliar de Serviços Gerais, aos 

candidatos/candidatos relacionados abaixo, a ser realizado no dia 11 de junho de 2016, às 14h00, no SESI – Centro Educacional Guarulhos, 

localizado na Rua Benedito Caetano da Cruz, 566 - Jardim Adriana – Guarulhos – SP: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscrição Nome do Candidato/Candidata                                          Identidade    Data              Horário 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0189000705 ANA APARECIDA DOS SANTOS 331883247 11/06/2016 14:00 

0189000061 ADMIR DALONSO PEREIRA 22 721 388 9 11/06/2016 14:00 

0189000648 AMANDA LOPES GIMENEZ MASSEU  365842977 11/06/2016 14:00 

0189000696 AMILTON DE OLIVEIRA 176988993 11/06/2016 14:00 

0189000907 ANDERSON CORREIA LEME 191043795 11/06/2016 14:00 

0189001078 ANDREIA SOUZA CERQUEIRA 233753436 11/06/2016 14:00 

0189001962 CARLOS EDUARDO PIRES PINTOR 201412536 11/06/2016 14:00 

0189002133 CELIA REGINA MUNIZ DA SILVA 20370922 11/06/2016 14:00 

0189002359 CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA 28732822-3 11/06/2016 14:00 

0189002433 CLEIDIANE LIMA VELOSO 458876100 11/06/2016 14:00 

0189002679 DANGLER DE BRITO MARTINS 493594292 11/06/2016 14:00 

A convocação supracitada se deve as divergências nos resultados do Teste de Dinamômetria, frente aos critérios estabelecidos no edital do 
Concurso Público, para os candidatos/candidatas que realizaram os testes nas turmas dos horários das 7h30min, 8h00, 8h30min, 9h00 e 
9h30min, do dia 04 de junho de 2016, onde foi constatado pela banca examinadora do Instituto Mais e pela Comissão do Concurso Público da 
PROGUARU, presentes no local do teste, a existência de candidatos/candidatas que obtiveram o conceito “Inaptos” sendo que o correto seria 
o conceito “aptos”. 

Os candidatos/candidatas que se encontravam nesta situação, foram imediatamente informados através de ligações telefônicas realizadas pela 
banca examinadora do Instituto Mais e pela Comissão do Concurso Público da PROGUARU, que deveriam retornar imediatamente ao local de 
realização desta etapa do concurso para darem continuidade nos Testes de Aptidão Física. 

Para os candidatos/candidatas, que não foram contatados/contatadas através das ligações telefônicas, ou que não retornaram para dar 
andamento na realização do referido teste, estão sendo reconvocados(as) para realizar os Testes de Aptidão Física, conforme local, data e 
horário, informado neste edital. 

O candidato/candidata reconvocado(a) para realização dos Testes de Aptidão Física deverá: 
a) Comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado; 
b) Apresentar Documento Oficial de Identidade, no seu original; 
c) Apresentar-se com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou agasalhos, e calçando tênis; e 
d) Levar recipientes com água para sua hidratação no intervalo dos testes e alimentos, sendo de sua responsabilidade a sua hidratação e 
alimentação. 

Os candidatos/candidatas reconvocados(as) para a realização do Teste de Aptidão Física, não será necessário apresentar novamente o 
Atestado Médico, pois o Atestado Médico entregue no dia 04 de junho de 2016 está valendo para comprovar a condição física do candidato. 

Aos candidatos/candidatas só será permitida a realização dos Testes de Aptidão Física, na respectiva data, no local e no horário, conforme 
estabelecido neste Edital de Reconvocação, a ser divulgado no Diário Oficial de Guarulhos e nos sites: www.institutomais.org.br e 
www.proguaru.com.br. 

Não será permitida a realização do Teste de Aptidão Física, em outro dia, horário ou fora do local designado. 

O candidato/candidata, reconvocado(a), deverá verificar os critérios de avaliação publicados no Edital de Convocação para realização dos 
Testes de Aptidão Física, bem como deverá observar as normas e os procedimentos para realização dos referidos testes, contidos no Capítulo 
7, do Edital nº 01/2016 do Concurso Público, inclusive no que se refere à Descrição dos Cargos, Anexo I, do edital. 

Recomenda-se ao candidato/candidata fazer sua refeição com antecedência de 02 (duas) horas em relação à realização do horário dos referidos 
testes. 

Permanecem inalterados os resultados obtidos para os demais candidatos que realizaram o Teste de Dinamômetria. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Reconvocação. 

Guarulhos, 7 de junho de 2016. 

EDUARDO SOARES LUCENA 

Presidente da Comissão Organizadora 

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

