CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 03/2018
COMUNICADO Nº 8
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS
PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS EM 27/01/2019
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente, DIVULGA o resultado dos recursos interpostos quanto à divulgação do Resultado Geral das
Provas Objetivas, realizadas em 27 de janeiro de 2019, referente ao Concurso Público – Edital de Abertura de Inscrições
nº 03/2018.
Após análise dos recursos interpostos quanto à divulgação dos Resultados Gerais das Provas Objetivas, o Instituto
Mais, decide conforme segue:
CANDIDATO(A)

CÓDIGO – EMPREGO

RESPOSTA AO RECURSO
Informamos que a última nota de corte, com os respectivos critérios de
desempate aplicados, foi com a pontuação de 56,67 (cinquenta e seis
pontos e sessenta e sete décimos).

CLAUDETE DOS
SANTOS CARAÇA

301 – AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

Os candidatos/candidatas com notas inferiores a nota de corte, ficarão em
cadastro reserva para futuras convocações, caso exista, conforme a
necessidade da Proguaru/SP, até o prazo de validade do referido
Concurso Público, para realizar o Teste de Robustez Física (Teste de
Dinamometria Manual) e de Teste de Aptidão Física.
Portanto, o Instituto Mais indefere o recurso interposto e mantém o
Resultado publicado.

JOSIAS BARBOSA
DA SILVA

301 – AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

O Edital de Abertura de Inscrição, estabelece que: “Os recursos
interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados
não serão apreciados.”.
Portanto, o Instituto Mais indefere o recurso interposto.

JULIANA ASSIS
CALAZANS

301 – AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

Após recontagem da quantidade de acertos foi mantido o resultado
divulgado nos sites www.institutomais.org.br e www.proguaru.com.br.
Portanto, o Instituto Mais indefere o recurso interposto e mantém o
Resultado publicado.

ROSELITO SANTOS
SILVA

301 – AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

Após recontagem da quantidade de acertos foi mantido o resultado
divulgado nos sites www.institutomais.org.br e www.proguaru.com.br.
Portanto, o Instituto Mais indefere o recurso interposto e mantém o
Resultado publicado.

O Instituto Mais informa, ainda, que não houve alteração na lista de Resultados Gerais, divulgada em 8 de fevereiro de
2019, permanecendo inalterada a referida listagem e tornando-a definitiva.
Conforme estabelecido no Edital do Concurso Público, item 8.10, do Capítulo 8, a decisão do recurso será dada a
conhecer, coletivamente, por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos/SP e, extraoficialmente, pela
internet nos sites: www.institutomais.org.br e www.proguaru.com.br.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado, contendo o resultado da análise
dos recursos interpostos quanto à divulgação dos Resultados Gerais das Provas, realizadas em 27 de janeiro de 2019,
referente ao Concurso Público – Edital n° 03/2018.
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU
Guarulhos/SP, 21 de fevereiro de 2019.
Roberto Olympio da Silva
Presidente da Comissão Organizadora

