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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA N° 01/2011 
 

A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna pública, para o conhecimento dos interessados, 
a RETIFICAÇÃO do Edital 01/2011 no que segue: 
 
Onde se lia: 

Tabela 1 

Cód. 
Empregos 

 
Nº de 
Vagas Vagas def. Escolaridade / Exigências / Carga Horária Semanal 

Salários 
R$ 

Taxa 
inscrição 

R$ 

10. MOTORISTA 18 

Sem reserva de 
vaga conforme 
Resolução n° 80 
do Contran 

Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação 
(categoria E) / 40 horas 

1.278,00 30,00 

11. 
OPERADOR DE 
MÁQUINA 
VIBROACABADORA 

01 

Sem reserva de 
vaga conforme 
Resolução n° 80 
do Contran 

Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação (categoria D) / Experiência mínima 
comprovada de 6(seis) meses / 40 horas 

1.408,45 30,00 

 
Leia-se 

Tabela 1 

Cód. 
Empregos 

 
Nº de 
Vagas Vagas def. Escolaridade / Exigências / Carga Horária Semanal 

Salários 
R$ 

Taxa 
inscrição 

R$ 

10. MOTORISTA 18 01 
Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação 
(categoria E) / 40 horas 

1.278,00 30,00 

11. 
OPERADOR DE 
MÁQUINA 
VIBROACABADORA 

01 
Não alcançou a 
reserva de vaga 

Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação (categoria D) / Experiência mínima 
comprovada de 6(seis) meses / 40 horas 

1.408,45 30,00 

 
 
Onde se lia: 

TABELA 3 

Empregos Nº de candidatos habilitados para prova prática 
ou física 

Nº de candidatos com deficiência 
habilitados para prova prática ou física 

Motorista 100 
Sem reserva de vaga conforme Resolução 

Nº 80 do Contran 
Operador de Máquina 
Vibroacabadora 

20 
Sem reserva de vaga conforme Resolução 

Nº 80 do Contran 
 
Leia-se 
 

Empregos Nº de candidatos habilitados para prova prática 
ou física 

Nº de candidatos com deficiência 
habilitados para prova prática ou física 

Motorista 100 05 

Operador de Máquina 
Vibroacabadora 

20 01 

 
 
 
No item 2.36 inclui-se:  
 

c) O candidato ao emprego de Motorista ou Operador de Vibroacabadora, além de entregar a documentação indicada na 
letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a adaptação do veículo para realização da 
prova prática, descrevendo exatamente a deficiência e a necessidade de adaptação dos veículos para realização de prova 
prática. 

 
  
Onde se lia: 

6.1. Os candidatos aos empregos Operador de Máquina Vibroacabadora deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação letra 
“D” no original e em perfeitas condições e no prazo de validade, para a realização da prova prática.  

6.2. Para o emprego de Motorista será autorizada a realização da prova prática mediante apresentação da Carta Nacional de 
Habilitação com categoria “D”, no original e em perfeitas condições e no prazo de validade, porém no ato da admissão o candidato 
deverá apresentar a categoria “E”. 
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Leia-se 
 

6.1. Os candidatos ao emprego de Operador de Máquina Vibroacabadora deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação letra 
“D” no original e em perfeitas condições e no prazo de validade, para a realização da prova prática. 

6.1.1. Em caso de candidato com deficiência a carteira nacional de habilitação deve especificar a deficiência e a habilitação 
especial e estar válida. 

6.2. Para o emprego de Motorista será autorizada a realização da prova prática mediante apresentação da Carta Nacional de 
Habilitação com categoria “D”, no original e em perfeitas condições e no prazo de validade, porém no ato da admissão o candidato 
deverá apresentar a categoria “E”. 

6.2.1. Em caso de candidato com deficiência, a carteira nacional de habilitação deve especificar a deficiência e a habilitação 
especial e estar válida. 

 
 
 

 
Guarulhos, 10 de maio de 2011 

 
 

EDUARDO SOARES LUCENA 
Presidente da Comissão Organizadora 

 
 
 
 
 

 
 
 


