
 

SELEÇÃO INTERNA 002/2017 
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO TEÓRICO E PRÁTICO 

 
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU torna público, para o conhecimento dos 
interessados, a CONVOCAÇÃO dos candidatos habilitados para a 1ª aula do Curso Teórico e Prático da 
Seleção Interna 002/2017 para provimento do cargo de Operador/Operadora de Britador. 

  
LOCAL: Sala de Treinamento (Sede da Proguaru) 
DATA: 13/02/2020 (quinta-feira) 
Horário: 9h00 às 17hs – chegar 30 minutos de antecedência 
TRAZER O SAPATO/BOTINA DE SEGURANÇA – para a visita à Recicladora é obrigatória a 
utilização do EPI 
 

 
HABILITADOS para curso de Operador/Operadora de Britador 

 

DRT Nome 

11133 Jose Mauricio Santos de Freita 

14261 Pedro Lima dos Santos 

10667 Joseilma do Socorro Nascimento 

14055 Claudio Benedito dos S Carrari 

14215 Alessandra Ap Prates Santos 

14262 Erick da Silva Andrade 

13465 Camilo Guedes da Rocha 

13680 Vlademir dos Santos 

10504 Raimundo Nonato da Silva 

 
 

DO CURSO TEÓRICO E PRÁTICO 
 

Para o curso teórico e prático somente serão avaliados os candidatos/candidatas aprovados nas 1ª e 2ª 
fases e classificados até o limite estabelecido pela TABELA 3, mais os empatados neste limite. 

a. Será considerada para participação no curso a somatória da nota obtida entre a 1ª fase – 
Apuração de Méritos e a 2ª fase – Prova Objetiva; 

b. Os candidatos/candidatas cuja classificação não se enquadrar até o limite da tabela 3 
estarão definitivamente excluídos dessa seleção. 

O objetivo do curso é demonstrar atividades do cargo pretendido, funcionamento e manutenção 
preventiva, segurança na operação, uso dos EPI e EPC, manuseio correto e prático de equipamentos, 
habilitando o profissional ao cargo pretendido; 
O curso terá uma carga horária de 20 (vinte) horas, o candidato/candidata que não cumprir no mínimo 
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida fica excluído definitivamente do curso; 
A convocação para o curso com data, horário e local será divulgada no site da Proguaru 
(www.proguaru.com.br). 

 
Guarulhos, 11 de fevereiro 2020 

 
 

Valéria Ap. Silva Santos 
Membro da Comissão da Seleção Interna 

 


