
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2009 

 
 
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna pública, para o conhecimento dos interessados, a retificação do Edital de 
Abertura do Concurso Público nº. 01/2009, para o provimento de vagas nos cargos de Assistente de Departamento Pessoal, Atendente, Carpinteiro, 
Engenheiro Civil, Mecânico de Caminhão/ Ônibus, Mecânico de Máquinas Pesadas, Motorista, Médico, Médico do Trabalho, Operador de 
Retroescavadeira/ Pá-carregadeira, Orientador, Pedreiro e Topógrafo. 
 
Na tabela 1 – Cargos: onde se lê jornada de trabalho, leia-se jornada de trabalho semanal. 
 
Na tabela 1 – Cargos: onde se lê Contram, leia-se CONTRAN. 
 
No Capitulo I – item 2 - Sínteses das atividades para o cargo de Motorista inclui-se carretas aos veículos da empresa. 
 
No Conteúdo Programático para o cargo de Engenheiro Civil: 
Onde se Lê Lei Municipal 3575/90 e alterações – código de edificações do município de Guarulhos, leia-se Lei Municipal 6046/04 e alterações – 
código de edificações e Licenciamento do município de Guarulhos. 
Onde se Lê Lei municipal 4818/96 e alterações – dispõe sobre zoneamento e delimita o perímetro urbano do município, leia-se Lei Municipal 
6253/07 e alterações – dispõe sobre zoneamento e delimita o perímetro urbano do município. 
 
Altera-se o Conteúdo Programático para os cargos que exijam as disciplinas abaixo relacionadas: 
Língua Portuguesa Ensino Fundamental Incompleto (4.ª Série) 
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa). Noções de número: singular e plural. 
Noções de gênero: masculino e feminino. Concordância do adjetivo com o substantivo e do verbo com o substantivo e com o pronome. Pronomes 
pessoais e possessivos. Verbos ser, ter e verbos regulares. Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Língua Portuguesa Ensino Fundamental Completo 
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, 
número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência nominal e verbal. 
Língua Portuguesa Ensino Médio 
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Língua Portuguesa Ensino Superior 
Interpretação de texto. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática Ensino Fundamental Incompleto (4ª Série) 
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, comprimento, 
capacidade, massa, quantidade. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas. Resolução de situações-problema. 
Matemática Ensino Fundamenta Completo 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Matemática Ensino Médio Completo 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e 
composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
 
 
 
 

Guarulhos, 03 de julho de 2009. 
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