
 

 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 01/2017 

RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 7/1/2018 

 

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna público, para o conhecimento 
dos candidatos/candidatas, o resultado dos recursos interpostos referente à publicação do resultado geral da 
Prova Objetiva realizada em 7/1/2018, para o Emprego de Agente de Portaria, do Concurso Público – Edital 
de Abertura de Inscrições nº 01/2017. 

Informamos que após prazo recursal não houve alteração no referido resultado, sendo mantido o 
resultado divulgado em 26/1/18. 

As respostas aos recursos interpostos, serão encaminhadas ao candidato/candidata e ao Setor de 
Recursos Humanos da PROGUARU, a partir de 5 de fevereiro de 2018. 

A seguir consta o resultado dos recursos interpostos quanto à publicação do resultado geral da Prova 
Objetiva. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o resultado dos recursos interpostos 
pelos candidatos/candidatas, em relação à divulgação do resultado geral da Prova Objetiva, realizada em 7 de 
janeiro de 2018. 

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU 

Guarulhos, 2 de fevereiro de 2018. 

Valéria Aparecida Silva Santos 

Presidente da Comissão Organizadora 
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NOME DO CANDIDATO/CANDIDATA 
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO À 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO GERAL DA PROVA OBJETIVA 

ANA PATRICIA DA SILVA ROCHA 

Recurso Indeferido. 

Efetuada a recontagem da quantidade de acertos, da Folha de Respostas, foi 
mantido o resultado divulgado, com 19 acertos, considerando a pontuação da 
questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

GILSON BELMIRO BRITO 

Recurso Indeferido. 

Efetuada a recontagem da quantidade de acertos da Folha de Respostas, foi 
mantido o resultado divulgado, com 27 acertos, considerando a pontuação da 
questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

IVAIR DOS SANTOS MORO 

Recurso Indeferido. 

Apresentado fora do prazo de recurso referente ao gabarito da Prova Objetiva, o 
qual foi divulgado em 8/1/18, com prazo recursal nos dias 9 e 10/1/18. 

Ver publicação oficial do resultado dos recursos interpostos em relação ao gabarito 
da Prova Objetiva, divulgado em 19/1/18. 

JEFERSON MORAES 

Recurso Indeferido. 

Não apresentou argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação. 

JONATAS DA SILVA DAMASCENO 
Recurso Indeferido. Efetuada a recontagem da quantidade de acertos, da Folha de 
Respostas, foi mantido o resultado divulgado, com 31 acertos, considerando a 
pontuação da questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

MICHAEL WELLINGTON FERREIRA 

Recurso Indeferido. 

Efetuada a recontagem da quantidade de acertos, da Folha de Respostas, foi 
mantido o resultado divulgado, com 25 acertos, considerando a pontuação da 
questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

NATALIA SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 

Recurso Indeferido. 

Não apresentou argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação. 

LUIZ FABIANO MORAES DE AZEVEDO 
Recurso Indeferido. Efetuada a recontagem da quantidade de acertos, da Folha de 
Respostas, foi mantido o resultado divulgado, com 20 acertos, considerando a 
pontuação da questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

SILVIA DO PRADO 

Recurso Indeferido. 

Efetuada a recontagem da quantidade de acertos, da Folha de Respostas, foi 
mantido o resultado divulgado, com 17 acertos, considerando a pontuação da 
questão de nº 40, anulada após prazo recursal. 

A questão nº 37 não foi considerada por ter dupla marcação, constando as 
alternativas “B” e “D”. 

A questão nº 38 não foi considerada por estar em branco. 

 


