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Edital nº 01/2014 - Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras e 

Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras 
 

 Resultado dos Recursos 

 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o 

Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 01/2014, para contratação 

temporária de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais–Libras e Instrutor 

de Língua Brasileira de Sinais–Libras. 

 

 

1- Recurso de ROSENIL CARMEM BARCELAR SILVA 

Inscrição nº 06220 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas”, a 

documentação em anexo não consta 120 horas mínimas, conforme o edital. 

No item “Extens Univ Libras Cursos de extensão universitária em 

tradução/interpretação da Libras com carga horária mínima de 120 horas.”, a 

documentação apresentada não atende a carga horaria conforme item 3.2 do quadro 1 do 

edital. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

2- Recurso de MICHELE MAZZE DOS SANTOS NERES 

Inscrição nº 06230 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “ Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas.”, os 

certificados de instituições diferentes não são somados. 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, a Pós-Graduação já 

foi pontuada  em Especialização em Libras. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

3- Recurso de ELENILDE DA LUZ SOUSA DA SILVA 

Inscrição nº 06242 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No item “Curso Ed Prof Libras Cursos de Educação profissional universitária em 

tradução/interpretação da Libras, reconhecidos pelo sistema que os credenciou.”, todos 
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os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser 

pontuados posteriormente. 

No item “Curso Form 120 hrs Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda, com carga horária de 120h, desde 

que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.3”, todos 

os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser 

pontuados posteriormente. 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, o item já foi pontuado 

anteriormente. 

No item “Espec. em LiBRAS Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras, ministrado 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, todos os documentos que 

não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser pontuados 

posteriormente. 

No item “Especialização Certificado de conclusão de Curso de Especialização, com 

carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Governo Federal.”, todos os documentos que não foram anexados até 

o período de inscrição não poderão ser pontuados posteriormente. 

No item “Extens Univ Libras Cursos de extensão universitária em 

tradução/interpretação da Libras com carga horária mínima de 120 horas.”, todos os 

documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser 

pontuados posteriormente. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”,  foi pontuada no item 

Curso Brs. LIBRAS. 

No item “Interprete Educac.  Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, foi 

deferido. 

No item “Mestrado/Doutorado Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação strictu sensu, com carga horária mínima de 360 horas, ministrado por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, todos os documentos que não 

foram anexados até o período de inscrição não poderão ser pontuados posteriormente. 

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, 

foi deferido. 

No item “Outra exp interprete Outro tipo de experiência como intérprete de Libras”, 

todos os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão 

ser pontuados posteriormente. 

No item “PROLIBRAS - Tradução Certificação de Proficiência na Tradução e 

Interpretação da Libras/Português/Libras (PROLIBRAS).”, todos os documentos que 
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não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser pontuados 

posteriormente. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

4- Recurso de IRLEY GARDÊNIA BACELAR DE FREITAS 

Inscrição nº 06279 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “(Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, 

documentação apresentada não comprava período solicitado. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

5- Recurso de ROSANGELA ALVES DOS SANTOS 

Inscrição nº 06301 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, o item já foi 

pontuado. 

No item “Especialização Certificado de conclusão de Curso de Especialização, com 

carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Governo Federal.”, o item já foi pontuado. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, o documento anexado 

não se refere a curso de tradução e interpretação.  

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio.”, 

o item foi pontuado. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERIDO o recurso. 

 

6- Recurso de JOSÉ FERREIRA FILHO 

Inscrição nº 06302 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “Curso Bas. LIBRAS Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 

120 horas.”, o documento apresentado não possui a carga horária exigida. 
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No item “Curso Ed Prof Libras Cursos de Educação profissional universitária em 

tradução/interpretação da Libras, reconhecidos pelo sistema que os credenciou.”, os 

documentos que não foram anexados no período de inscrição não podem ser pontuados 

no período de recurso. 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, os documentos que 

não foram anexados no período de inscrição não podem ser pontuados no período de 

recurso. 

No item “Especialização Certificado de conclusão de Curso de Especialização, com 

carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Governo Federal.”, os documentos que não foram anexados no 

período de inscrição não podem ser pontuados no período de recurso. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, os documentos que 

não foram anexados no período de inscrição não podem ser pontuados no período de 

recurso. 

No item “Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, os 

documentos que não foram anexados no período de inscrição não podem ser pontuados 

no período de recurso. 

No item “Outra exp interprete Outro tipo de experiência como intérprete de Libras”, a 

documentação não possui a carga horária exigida. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, INDEFERINDO o recurso. 

 

7- Recurso de MIRLEY NAJARA SANTOS BATISTA 

Inscrição nº 06323 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No item “Curso Ed Prof Libras Cursos de Educação profissional universitária em 

tradução/interpretação da Libras, reconhecidos pelo sistema que os credenciou.”, 

deferido. 

No item “Curso Form 120 hrs Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda, com carga horária de 120h, desde 

que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.3.”, os 

certificados apresentados não condiz com a exigência de formação ao cargo pretendido 

(tradução/interpretação). 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, deferido. 
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No item “Espec. em LiBRAS Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras, ministrado 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, deferido. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

8- Recurso de JOSIELMA FREIRE LIMA 

Inscrição nº 06333 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No item “ Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas.”, 

deferido. 

No item “Curso Ed Prof Libras Cursos de Educação profissional universitária em 

tradução/interpretação da Libras, reconhecidos pelo sistema que os credenciou.”, 

documentação apresentada não consta a carga horária mínima exigida. 

No item “Curso Form 120 hr Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda, com carga horária de 120h, desde 

que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.3.”, 

todos os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão 

ser pontuados posteriormente. 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC.”, o candidato obteve a 

pontuação máxima neste item no momento da avaliação. 

No item “Espec. em LiBRAS Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras, ministrado 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, o candidato obteve a 

pontuação máxima neste item no momento da avaliação. 

No item “Extens Univ Libras Cursos de extensão universitária em 

tradução/interpretação da Libras com carga horária mínima de 120 horas.”, não possui a 

carga horária exigida no edital. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, o candidato obteve a 

pontuação máxima neste item no momento da avaliação. 

No item “Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, o 

candidato obteve a pontuação neste item no momento da avaliação. 

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, o 

candidato obteve a pontuação máxima neste item no momento da avaliação. 
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No item “Outra exp interprete Outro tipo de experiência como intérprete de Libras”, 

documento apresentado não atende ao edital. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

9- Recurso de EDICARLOS SANTOS DA CONCEIÇAO 

Inscrição nº 06334 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No item “Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas.”, 

deferido. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, deferido. 

No item “Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, 

deferido. 

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, 

deferido. 

No item “Outra exp interprete Outro tipo de experiência como intérprete de Libras”, 

carga horária não atende a carga horária exigida no edital. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

10- Recurso de ALYSSON SANTOS COSTA 

Inscrição nº 06374 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item “Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas.”, recebeu 

a pontuação no momento da avaliação. 

No item “Curso Form 120 hr Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda, com carga horária de 120h, desde 

que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.3.”, 

todos os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão 

ser pontuados posteriormente. 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC”, todos os documentos 
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que não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser pontuados 

posteriormente. 

No item “Espec. em LiBRAS Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras, ministrado 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”, o candidato não possui 

documentação solicitada pelo edital. 

No item “Extens Univ Libras Cursos de extensão universitária em 

tradução/interpretação da Libras com carga horária mínima de 120 horas.”, todos os 

documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão ser 

pontuados posteriormente. 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, a documentação não 

possui a carga horária mínima exigida. 

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, 

todos os documentos que não foram anexados até o período de inscrição não poderão 

ser pontuados posteriormente. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, INDEFERINDO o recurso. 

 

11- Recurso de RAFAEL DE SOUSA SANTOS 

Inscrição nº 06382 

Resultado: INDEFERIDO 

No item “Curso Básico de LIBRAS, com carga horária mínima de 120 horas.”, a 

documentação apresentada não possui a carga horária mínima exigida no edital. 

No item “Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, a 

documentação apresentada não permite identificar a quantidade de meses em questão. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

12- Recurso de ISLANEIDE SANTOS 

Inscrição nº 06386 

Resultado: DEFERIDO 

 

No item “Form Cont Libras Cursos de formação continuada em tradução/interpretação 

da Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por 

Secretarias de Educação, com carga horária mínima de 60 horas”, deferido. 
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No item “Interprete Educac. Intérprete Educacional (tradução em sala de aula)”, 

deferido. 

No item “Nível médio Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, 

deferido 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO o recurso. 

 

Aracaju, 01 de abril de 2014. 

 

 

Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 

 

 

 


