
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU 
CONCURSO PÚBLICO 01/2011 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS COM DEFICIÊNCIA 
 

A PROGUARU – Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A, torna pública, para o conhecimento dos interessados, a 
Relação dos candidatos inscritos com deficiência no Concurso Público nº. 01/2011 para os cargos de Arquiteto e Auxiliar de 
Serviços Gerais. 
 
 
 Relação dos Candidatos enquadrados como Deficientes  

Nome RG 

Clodoaldo Costa de Oliveira       19.957.982-9   

Edneia Tavares de Oliveira 18.008.572-4 

Ieda Cristina Gonçalves Santos 13.755.806-.63 

Joseilson Borges Torres 34.357.922-4 

 
 
 

Relação de Candidato não enquadrado como Deficiente  

Nome RG 

Camila Cristina Barbosa 44.013.012-12 
 
 
8. DOS RECURSOS 

8.1. O prazo para interposição de recurso contra o Edital, os gabaritos e resultados (solicitação de isenção de taxa, gabaritos, 
notas das provas e classificação final). será de 2 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados do evento que lhes 
disser respeito, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente ao da publicação. 

8.2. O local, datas e horários para protocolo dos recursos será informado aos candidatos por meio do Edital de publicação do 
fato: isenção de taxa, gabaritos, notas das provas e classificação final 

8.3. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 

8.4. Os recursos deverão ser redigidos em termos convenientes, que apontem de forma clara as razões que justifiquem sua 
interposição dentro do prazo legal. 

8.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e 
argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada avaliação. 

8.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 

8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, telex, internet, telegrama ou por qualquer outro meio que 
não seja o especificado neste Capítulo. 

8.8. A Comissão do Concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

8.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão avaliados. 

8.10. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 (um) 
recurso para cada questão. 

8.10.1. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. 
8.10.2. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas corretas as marcações 

feitas pelos candidatos em qualquer uma das alternativas consideradas corretas. 
8.10.3. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas de acordo 

com as alterações promovidas. 

8.11. O(s) Recurso(s) referentes à Prova Prática deverá(ão) ser protocolado(s) na PROGUARU - Progresso e 
Desenvolvimento de Guarulhos, na Av. Arminda de Lima, 788 – Vila Progresso – Guarulhos, das 9h às 16, em dias 
úteis,  de acordo com o modelo constante no Anexo III deste Edital. 

8.12. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. Para tanto, será considerada a data do protocolo do 
documento. 

8.13. Não serão aceitos recursos aos quais faltarem motivação cabal. 

8.14. Não será aceito pedido de revisão de recurso e ou recurso de recurso. 

8.15. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração dos 
resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá a desclassificação do mesmo. 

8.16. A decisão do Recurso será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no Diário Oficial do Município de 
Guarulhos e, extra-oficialmente, pela internet nos sites: www.ibamsp-concursos.org.br. e www.proguaru.com.br. 

8.17. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso. 
 
 

 
Guarulhos, 08 de Julho de 2011 

 
 

EDUARDO SOARES LUCENA 
Presidente da Comissão Organizadora 


