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                                           PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 

 
 

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
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. 01/2013, para o preenchimento de vagas nos empregos de 
Auxiliar de Serviços Gerais, Armador/Armadora, Carpinteiro/Carpinteira, Calceteiro/Calceteira, Eletricista, Eletricista de Autos, 
Encanador/ Encanadora, Engenheiro Civil/Engenheira Civil, Engenheiro Mecânico/ Engenheira Mecânica, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho/ Engenheira de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho/ Médica do Trabalho, Operador de Máquina 
Vibroacabora/ Operadora de Máquina Vibroacabora, Pedreiro/Pedreira, Serralheiro/Serralheira. 
 
 

Nome RG Resultado 

Alexsandra Aparecida Zunino 356951315 Deferido 

Anderson Barbosa 433986992 Deferido 

Camila da Silva Fragoso 354356549 Deferido 

Camila Lorite de Aquino 423729287 Deferido 

Clarice Maria da Silva Alves 221876704 Deferido 

Delmacio Bispo Coutinho 236251636 Deferido 

Diva Sapio 137779987 Indeferido 

Enio Mota 8601317 Deferido 

Fabiana Aparecida da Silva 275839709 Deferido 

Fernanda Rufino de Carvalho 44879166-3 Deferido 

Giselia Holanda Cavalcante 557580080 Deferido 

Jaqueceli Matos de Almeida 412473471 Deferido 

Keicy Jhullyen dos Santos 490145577 Deferido 

Larissa da Silva Alves 38309009X Deferido 

Leyd Stefany Larroza Mendonça 35649115-8 Deferido 

Luciano Marcos Lyra Pereira 306382374 Indeferido 

Neusa de Lima 14.735.779-2 Deferido 

Pamela Talita Fernanda Lima da Silva 475830301 Deferido 

Sandra Regina Barbosa 216686556 Deferido 

Silmara Cavalcante Larroza 41043932-0 Deferido 

Silvia Cristina Carnica 472629384 Deferido 

Sonia Maria da Silva 197417450 Indeferido 

Soraia Aparecida Jesus dos Santos 270478528 Indeferido 

Stênio Augusto Mesquita Torres da Silva 322993258 Deferido 

Suelivane Rita da Silva 42867035 Deferido 

Tatiane Palma Teixeira 283544089 Deferido 

Viviane Ribeiro dos Santos 45570228-7 Deferido 

 
9. DOS RECURSOS 
9.1. O prazo para interposição de recurso contra o Edital, os gabaritos e resultados (solicitação de isenção de taxa, gabaritos, 

notas das provas, títulos e classificação final). será de 02 (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. Considera-se dia útil àquele 
que não recaia em sábado, domingo e feriado. 

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

9.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido para a fase a que se referem e que 
possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada avaliação. 

9.4. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado. 
9.5. 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. 
9.6. A interposição de recursos deverá obedecer, exclusivamente, aos moldes do Anexo III. 
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9.7. A Comissão do Concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 

9.8. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não serão avaliados. 
9.9. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 

(um) recurso para cada questão. 
9.10. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. 
9.11. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas corretas as marcações feitas 

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

com as alterações promovidas. 
9.13. Será liminarmente indeferido o recurso: 

a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita sua 
adequada avaliação; 

b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) em formulário diverso do estabelecido no Anexo III; 
e) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato/candidata 

utilizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
g) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Editais de 

divulgação dos eventos. 
9.14. Não haverá segunda instância de recurso administrativo; reanálise de recurso interposto ou pedidos de revisão de 

recurso. 
9.15. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração dos 

resultados obtidos pelo candidato/candidata em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 
9.16. 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. 
9.17. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma 

 
Guarulhos, 19 de novembro de 2013 

 

 
EDUARDO SOARES LUCENA 

Presidente da Comissão Organizadora 
 


