
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 
CONCURSO PÚBLICO 02/2010 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 
 
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna pública, para o conhecimento dos interessados, a Retificação no Edital de 
Abertura 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. 
 
 
Na Tabela I – no critério requisitos 
Para o cargo de Analista de TI e Comunicação - Negócios:  
Onde se lê: Ensino superior completo em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Processamento de Dados, Sistema de 
Informação ou Tecnologia da Informação. 
Inclui-se: Ensino Superior Completo em Ciências Exatas. 
 
 
Para o cargo de Analista de TI e Comunicação - Negócios: 
No conteúdo Programático: 
Onde se lê:  
Engenharia de software: ciclo de vida do software; Análise e projeto orientado a objetos com notação UML: (modelagem de casos de uso; 
modelagem de classes; modelagem de interações; especificação de classes, propriedades, associações, generalização; modelagem de estados, 
modelagem de atividades; decomposição e arquitetura do sistema); Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Estrutura do gerenciamento de 
projetos; ciclo de vida e organização do projeto; processos de gerenciamento de projetos; áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos; 
ferramentas e técnicas de apoio ao gerenciamento de projetos); Conhecimento em Redes de computadores (internet, protocolos de rede, 
arquitetura de camadas); Conhecimento em Banco de dados (abordagem relacional; modelo entidade-relacionamento; normalização); Métricas de 
softwares com base no IFPUG – Análise por Pontos de Função; Fundamentos em ITIL; Service Support – Suporte a Serviços; Service Delivery – 
Entrega de Serviços. 
Inclui-se: Conhecimentos em RFID – Radio Frequency Identification e suas aplicações; Conhecimentos em GED – Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos e suas aplicações; Conhecimentos em Software Livre; Conhecimentos em Geoprocessamento e suas aplicações. 
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