
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU 
CONVOCAÇÃO PARA TÍTULOS 

 
 

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, nos termos do disposto no edital do Concurso Público nº 001/2009, 
CONVOCA os candidatos habilitados na Prova Objetiva para o cargo de Assistente de Departamento de Pessoal e os candidatos habilitados na 
Prova Prática para o cargo de Motorista para entrega de títulos. 
 
 

1) os documentos da Prova de Títulos deverão ser protocolados na PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, sito à 
Rua Arminda de Lima, 788 – Vila Progresso – Guarulhos na forma estabelecida no item VI e subitens. 

 
2) os títulos serão recebidos na PROGUARU, das 9h às 15h, durante os dias 09, 10 e 11 de novembro de 2009. 

 
De acordo com o referido Edital, as entregas de Títulos deverão obedecer ao disposto em seu Capítulo VI a seguir transcrito: 

 
VI. TÍTULOS 

 
1. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos considerados aprovados nas fases anteriores. A pontuação alcançada nos títulos será 

considerada apenas para efeito de classificação. 
2. Os candidatos deverão entregar seus títulos, no prazo determinado em convocação específica, na PROGUARU – Progresso e 

Desenvolvimento de Guarulhos sito à Av. Arminda de Lima, 788 – Vila Progresso - Guarulhos. 
3. Não serão aceitos os títulos enviados por fac-símile, telex, telegrama, Internet ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 
4. Será permitida a entrega dos Títulos por procuração mediante entrega do respectivo mandato, com firma reconhecida, e acompanhada de 

cópia do documento de identificação do procurador. 
5. Somente serão considerados os títulos apresentados em registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social com a folha de identificação 

(folha de rosto com foto) e as folhas com os registros referentes à função pretendida, ou de Declaração, em papel timbrado e assinado pelo 
responsável do órgão expedidor/empresa, com especificação do cargo e atividade desenvolvida. Os Títulos estão sujeitos à checagem e 
confirmação. 
5.1. Para o cargo de Assistente de Departamento Pessoal, serão considerados comprovante de experiência nas seguintes ocupações: 

Assistente de Pessoal, Analista de Departamento Pessoal e Assistente de Departamento Pessoal. 
6. Os documentos deverão ser apresentados em cópias simples, porém com APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL para serem vistadas pelo 

receptor, ou em cópias reprográficas autenticadas. Não serão aceitos protocolos dos documentos. 
7. O tempo de serviço será considerado apenas em anos completos, desconsiderando-se período inferior a doze meses. 
8. Cada Título será considerado uma única vez. 
9. Não serão considerados os títulos apresentados fora do prazo estabelecido no Edital específico. 
10. São de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e comprovação dos Títulos. 
11. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 

homologação do resultado final do concurso, poderão ser incinerados pela PROGUARU. 
12. O valor dos Títulos para os cargos de Assistente de Departamento Pessoal e Motorista está especificado na TABELA 5 deste Edital. 
 
 

TABELA 5-TÍTULOS 

Cargos Experiência no cargo de inscrição na 
iniciativa privada ou na Adm. Pública 

Pontuação 
máxima 

Assistente de 
Departamento 

Pessoal 
0,5 pontos por ano completo 2 

Motorista 0,5 pontos por ano completo 2 

 
 

   
 

Guarulhos, 16 de outubro de 2009. 

 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA 
Presidente da Comissão Organizadora 

 


