
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 
RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 02/2010 
 

 
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna pública, para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público nº. 02/2010, para o provimento de vagas nos 
cargos de Analista de TI Comunicação – Negócios, Eletricista, Encanador, Operador de Motoniveladora – Conservação, 
Operador de Motoniveladora – Pavimentação e Operador de Máquina Vibroacabadora. 

 
 

Resultado da Solicitação de isenção da Taxa de Inscrição 
 

Inscrição Nome Documento Cargo Situação 

999.092.457 Alexandre Pereira De Souza 266141079 Operador De Motoniveladora- 
Conservação Indeferido 

999.092.463 Antonio Nunes Da Silva 6877656 Encanador Indeferido 
999.092.425 Cristiano Silva Bispo De Almeida 43413823-X Eletricista Indeferido 
999.092.439 Flavio Eufrasio Onorio 405832692 Encanador Deferido 
999.092.420 Osias Francisco Da Silva 180878293 Eletricista Indeferido 
999.092.422 Tadeu Dias Alves 353175626 Eletricista Deferido 
999.092.423 Valdivino Ferreira Andrade 154005150 Eletricista Deferido 

 
 
 

II. DAS INSCRIÇÕES 
 
 
1. A inscrição implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais não se poderá alegar desconhecimento. 

1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso Público. 

2. As inscrições deverão ser realizadas pela internet, de 10h do dia 03/05/2010 até 16h do dia 18/05/2010. 
2.1. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

• acessar o site www.proguaru.com.br, durante o período de inscrição de 03/05/2010 a 18/05/2010; 
• localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
• ler o Edital e preencher a ficha de inscrição; 
• transmitir os dados da inscrição; 
• imprimir o boleto bancário; 
• efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até a data limite para encerramento das inscrições até 16h do dia 

18/05/2010, no valor de: 
 

TABELA 2 – TAXA DE INSCRIÇÃO 
Cargo Taxa 
Analista de TI e Comunicação - Negócios R$ 70,00 
Eletricista R$ 27,00 
Encanador R$ 27,00 
Operador de Motoniveladora - Conservação R$ 27,00 
Operador de Motoniveladora - Pavimentação R$ 27,00 
Operador de Máquina Vibroacabadora R$ 27,00 

 
 
3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais 

como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em 
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse programa é completamente gratuito e 
permitido a todo cidadão.  
3.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos Postos do Acessa SP em um 

dos endereços disponíveis no endereço eletrônico www.acessasaopaulo.sp.gov.br .  
4. Não será aceita inscrição pelos Correios, por fac-símile, correio eletrônico, fora da forma ou do período estabelecidos 

neste Edital. 
5. A ficha de inscrição não será mais disponibilizada na internet a partir das 16 horas (horário de Brasília) de 18/05/2010. 
6. O pagamento do valor correspondente à taxa de inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária. 

6.1. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, que 
somente será considerado efetuado após a respectiva compensação. 

6.2.   Se por qualquer razão o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será automaticamente tornada sem 
efeito. 

7. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a mais ou em duplicidade, seja qual for o motivo alegado. 
8. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
9. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto gerado na inscrição até a data limite do 

encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário! 
10. Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, 

ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período estabelecido neste 
Capítulo II deste edital ou por qualquer outro meio que os especificados neste Edital. O agendamento do pagamento 
só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição. Será cancelada a inscrição se for 
verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos especificados. 



11. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa. 
A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site www.proguaru.com.br, na página do 
Concurso Público, 3 dias úteis após o término do período de inscrição. Caso seja detectada falta de informação a 
respeito das inscrições, o candidato deverá entrar em contato telefônico com a PROGUARU, em dias úteis, das 8 
horas às 16 h e 30 min, para verificar o ocorrido. 

12. Amparado pela Lei nº. 6.289, de 15 de outubro de 2007 e pelo Decreto Municipal nº.25064 de 24 de janeiro de 2008, o 
candidato desempregado terá direito à isenção do valor da inscrição, desde que atenda aos requisitos legais.  

13. Os candidatos que preencherem as condições legais autorizadoras da concessão da isenção deverão obedecer ao 
que segue: 
13.1. acessar, no período das 10h do dia 03/05/2010 às 23h59 do dia 04/05/2010, o “link” próprio da PROGUARU, na 

página do Concurso – site www.proguaru.com.br; 
13.2. preencher total e corretamente o cadastro com os dados solicitados; 
13.3. trazer (pessoalmente ou por procuração) nos dias 04/05/2010 e 05/05/2010, das 9 horas às 15 horas, na sede 

da Proguaru, situada na  Av. Arminda de Lima, 788 – Vila Progresso - Guarulhos os documentos, originais e 
cópia simples, comprobatórios conforme segue: 

a. requerimento de isenção de pagamento de taxa de inscrição (impresso no ato da inscrição e devidamente 
assinado); 

b. cópia e original do documento de identidade -  RG; 
c. cópia e original do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
d. cópias e original da Carteira de Trabalho e de Previdência Social devidamente atualizada, das páginas de 

identificação (foto e dados pessoais), da baixa do último emprego e caso não haja registro de trabalho, da  página 
em que constará o primeiro contrato de  trabalho (pág.12), bem como a comprovação de não estar recebendo o 
seguro desemprego; 

e. declaração de próprio punho, onde conste não possuir nenhuma fonte de renda ou provento próprio superior a 2 
(dois) salários mínimos, com nome legível, assinatura e documentação de 2 (duas) testemunhas.  

f. não serão considerados os documentos encaminhados por outro meio que não o estabelecido neste Capítulo. 
  

13.4. O candidato deverá, em 07/05/2010, acessar o site www.proguaru.com.br e verificar o resultado da solicitação 
pleiteada. 

13.5. O candidato que tiver a solicitação deferida automaticamente estará inscrito no concurso,  
13.6. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá inscrever-se normalmente, seguindo as instruções e os 

procedimentos contidos neste Edital.  
13.7. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa, terá o pedido de 

inscrição invalidado. 
14. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à PROGUARU 

o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

15. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
16. Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no www.proguaru.com.br ou nos dias úteis, por meio 

do fone (11) 2475-9088/2475-9026.  
17. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá, no período das inscrições, 

encaminhar, por Sedex, ou entregar pessoalmente, nos dias úteis, 9h às 16h, no endereço da PROGUARU solicitação 
detalhada dos recursos necessários para a realização da prova. 
17.1. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme estabelecido neste subitem, não terá a 

sua prova especial (braile ou ampliada) preparada ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o 
motivo alegado. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização das provas ficará sujeito, 
por parte da PROGUARU, à análise e razoabilidade do solicitado. 

17.2. Para efeito do prazo estipulado neste item, será considerada, conforme o caso, a data da postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela PROGUARU. 

18. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet, implicará a sua não efetivação. 
 
 
 

Guarulhos, 07 de maio de 2010 
 
 

EDUARDO SOARES LUCENA 
Presidente da Comissão Organizadora 


