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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 03/2014 

Resultado dos Recursos 

 

 

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

Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 03/2014, para contratação 

temporária de Professor de Educação Especial. 

 

  

1 - Recurso de Ana Maria Barreto Guimarães Andrade 

 Inscrição nº 18759 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso é incabível: diploma já pontuado no período de 

inscrição. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso foi indeferido. Não 

comprovou especialização na Área de Educação.  

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso foi indeferido. Período 

Máximo já computado. 

 

 

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

Andréa Carla Guimarães dos Santos. 

 

 

2 - Recurso de Anselmo Luiz Xavier 

 Inscrição nº 18701 

Resultado: DEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, apresentou o verso do Diploma. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso foi deferido, 

apresentou o verso do Diploma. 

 

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso de 

Anselmo Luiz Xavier. 

  

 

 

3 - Recurso de Betânia Nascimento Santos 

 Inscrição nº 18930 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso é incabível, visto que a candidata já obteve a 

pontuação máxima. 
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No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi indeferido, a 

experiência apresentada é anterior a graduação. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, o tempo 

de serviço é anterior a graduação e não comprovou formação em magistério. 

 

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

Betânia Nascimento Santos. 

 

 

4 - Recurso de Carla Cristina de Oliveira Gomes 

 Inscrição nº 18725 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso incabível, o Diploma 

já havia sido pontuado. 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi indeferido, não 

comprovou experiência na área especifica. 

 

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

Carla Cristina de Oliveira Gomes. 
 

 

5 - Recurso de Carlos Wendel Santos Barbosa 

 Inscrição nº 18869 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Especialização em Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido, não 

apresentou o Histórico comprovando a Carga Horária e o reconhecimento do MEC. 

 

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

Carlos Wendel Santos Barbosa. 

 

 

6 - Recurso de Clarice Machado Neta Antunes 

 Inscrição nº 18771 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso incabível, o Diploma 

já havia sido pontuado. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso incabível, o Diploma 

já havia sido pontuado. 

 

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

Clarice Machado Neta Antunes. 
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7 - Recurso de Deisiane Nascimento Prado 

 Inscrição nº 18940 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido não se pode anexar 

documento novo em grau de recurso. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido não se 

pode anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Deisiane Nascimento Prado. 

 

 

8 - Recurso de Edileuza de Araújo Rodrigues Valer 

 Inscrição nº 18737 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso foi indeferido pois 

não apresentou o Diploma de conclusão da Especialização. 

 

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

Edileuza de Araújo Rodrigues Valer. 

 

 

9 - Recurso de Gerailda Maria de Lima 

 Inscrição nº 18986 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso é incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização na área de Educação” o recurso é incabível, o 

Diploma já havia sido pontuado. 

 

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

Gerailda Maria de Lima. 
 

 

10 - Recurso de Gilvanete Morais Araújo Santos 

 Inscrição nº 18748 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi incabível, pois já 

havia sido pontuado. 
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A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso de 

Gilvanete Morais Araújo Santos. 

 

11 - Recurso de Iris Christina dos Santos Lima 

 Inscrição nº 18801 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido não se pode anexar documento 

novo em grau de recurso. 

No campo “Especialização em Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido, 

pois não apresentou a frente do Diploma em grau de recurso. 

 

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

Iris Christina dos Santos Lima. 

 

 

12 - Recurso de José ferreira Filho 

 Inscrição nº 18832 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi indeferido, a 

declaração não comprova regência em sala de recursos. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, as 

declarações não comprovam regência de classe em outras disciplinas. 

 

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

José Ferreira Filho. 

 

 

13 - Recurso de Josevânia Santos Conceição 

 Inscrição nº 18906 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi Incabível, pois já havia sido 

pontuado. 

 

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

Josevânia Santos Conceição. 

 

14 - Recurso de Kelly Cristina Matos Souza 

 Inscrição nº 18823 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o mesmo 

documento de forma legível. 
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No campo “Especialização em Educação Inclusiva” o recurso foi deferido, pois 

apresentou o mesmo documento de forma legível. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi deferido, pois apresentou o mesmo 

documento de forma legível. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido. Documentos não 

totalizam 120 horas e não se pode anexar documento novo em grau de recurso. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Kelly Cristina Matos Souza. 

 

 

15 - Recurso de Marbene Marques Santos França 

 Inscrição nº 18977 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Educação Especial” o recurso indeferido pois não se pode anexar 

documento novo em grau de recurso. 

 

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

Marbene Marques Santos França. 

 

16 - Recurso de Maria Ivania Pereira do Nascimento 

 Inscrição nº 18910 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso é incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização em Educação” o recurso é incabível, o Diploma já 

havia sido pontuado. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois os 

documentos apresentados não comprovam regência de classe ou são anterior a data de 

formatura. 

 

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

Maria Ivania Pereira do Nascimento. 

 

17 - Recurso de Maria José Lima da Silva 

 Inscrição nº 18853 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois a 

Declaração do Conselho Tutelar não comprova Regência de Classe. 

 

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

Maria José Lima da Silva. 
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18 - Recurso de Maria Leidicelma Santana 

 Inscrição nº 18703 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso é incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização em Educação Especial” o recurso é incabível, o 

Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Especialização em Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido, 

uma vez que o Diploma foi pontuado em Especialização na área de Educação. 

 

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

Maria Leidicelma Santana. 

 

 

19 - Recurso de Maria Ribeiro dos Santos 

 Inscrição nº 18761 

Resultado: INDEFERIDO 

No campo “Diploma” o recurso é incabível, o Diploma já havia sido pontuado. 

No campo “Mestrado e Doutorado” o recurso é incabível, o Diploma já havia 

sido pontuado. 

No campo “Especialização área em Educação” o recurso foi Indeferido, pois não 

apresentou o verso do Diploma em Psicopedagogia. 

No campo “Especialização em Educação Especial” o recurso foi indeferido, pois 

não apresentou nenhuma documentação comprobatória neste item. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi incabível, os documentos já 

haviam sido pontuados. 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi indeferido, os 

documentos não comprovam experiências em sala de recursos. 

No campo “Declaração” a candidata não apresentou Declaração de 

pertencimento à comunidade quilombola.  

 

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

Maria Ribeiro dos Santos. 

 

20 - Recurso de Noeme Bezerra Costa dos Santos 

 Inscrição nº 18760 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso do 

diploma. 

No campo “Especialização área em Educação” o recurso foi indeferido, pois não 

se pode anexar documento novo em grau de recurso. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Noeme Bezerra Costa dos Santos. 
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21 - Recurso de Pedro Alcântra da Silva Ales 

 Inscrição nº 19009 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, pois não anexou nenhum 

documento comprobatório. 

 

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

Pedro Alcântra da Silva Ales. 

 

22 - Recurso de Priscila de Jesus Brito 

 Inscrição nº 18996 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Diploma” o recurso indeferido pois não se pode anexar documento 

novo em grau de recurso. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido pois não se pode 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido pois não se pode 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso foi indeferido pois não 

se pode anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Priscila de Jesus Brito. 

 

23 - Recurso de Rafaella Santos Coutinho 

 Inscrição nº 18856 

Resultado: INDEFERIDO  

No campo “Diploma” o recurso foi incabível, o documento já havia sido 

pontuado. 

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

Rafaella Santos Coutinho. 
 

 

24 - Recurso de Rita Maria da Silva Narcizo 

 Inscrição nº 18746 

Resultado: INDEFERIDO  

Apesar de a candidata apresentar o verso do diploma não deve ser aprovada por 

não apresentar pelo menos um dos requisitos básicos: 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, com a carga horária mínima de 360 

horas, ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou 
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- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Especial Inclusiva com a carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo MEC ou  

- Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação 

Especial com a carga horária mínima de 180 horas ou 

- Certificados de cursos de Formação Continuada nas diversas áreas de 

atendimento da Educação Especial totalizando o mínimo de 120 horas. 

 

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

Rita Maria da Silva Narcizo. 

 

 

25 - Recurso de Rosenil Carmem Barcelar Silva 

 Inscrição nº 19004 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou a frente do 

diploma. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, visto que não 

apresentou Curso de Aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Rosenil Carmem Barcelar Silva. 

 

 

 

26 - Recurso de Sandra de Andrade Santos 

 Inscrição nº 18919 

Resultado: INDEFERIDO 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, pois não apresentou o verso do 

Diploma. 

No campo “Especialização em AEE” o recurso foi indeferido, pois não 

apresentou o verso do Diploma. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido, pois não apresentou o 

verso do Diploma. 

 

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

Sandra de Andrade Santos. 

 

27 - Recurso de Simone da Silva Teodoro 

 Inscrição nº 18873 

Resultado: INDEFERIDO  

Apesar de a candidata apresentar o verso do diploma não deve ser aprovada por 

não apresentar pelo menos um dos requisitos básicos: 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, com a carga horária mínima de 360 

horas, ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Especial Inclusiva com a carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo MEC ou  

- Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação 

Especial com a carga horária mínima de 180 horas ou 

- Certificados de cursos de Formação Continuada nas diversas áreas de 

atendimento da Educação Especial totalizando o mínimo de 120 horas. 

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

Simone da Silva Teodoro. 

 

28 - Recurso de Solange Marques Santos Barreto 

 Inscrição nº 18901 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o Diploma legível. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi deferido. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, pois não se pode 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso foi deferido, revisto e 

pontuado. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Solange Marques Santos Barreto. 

 

29 - Recurso de Suzy Kelly Barbosa Lisboa 

 Inscrição nº 18700 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso do 

diploma. 

No campo “Especialização área em Educação” o recurso foi indeferido pois não 

se pode anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso 

do diploma. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, visto que não 

apresentou Curso de Aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi deferido, tendo em vista ter 

comprovado a carga horária exigida do documento apresentado no item educação 

especial. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Suzy Kelly Barnosa Lisboa. 

 

30 - Recurso de Tatiana Silveira Leite da Silva 

 Inscrição nº 18894 

Resultado: INDEFERIDO 
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No campo “Diploma” o recurso é incabível, o documento já havia sido 

pontuado. 

No campo “Especialização área em Educação” o recurso é incabível, o 

documento já havia sido pontuado. 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso é incabível, os 

documentos já haviam sido pontuados. 

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso é incabível, os 

documentos já haviam sido pontuados. 

 

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

Tatiana Silveira Leite da Silva. 

 

 

31 - Recurso de Tatiane de Oliveira Gois 

 Inscrição nº 18749 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, pois não apresentou o verso do 

diploma. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido, pois não apresentou o 

certificado de conclusão de curso. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, pois apresentou o 

mesmo documento do item anterior. 

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso é incabível, os 

documentos já haviam sido pontuados. 

 

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

Tatiane de Oliveira Gois. 

 

 

32 - Recurso de Vânia dos Santos Fonseca Pereira 

 Inscrição nº 18768 

Resultado: DEFERIDO 

 

No campo “Especialização área em Educação” o recurso foi deferido, pois 

apresentou documentação comprovando Carga Horária. 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi deferido. 

Apresentou documentação comprovando período de experiência. 

No campo “Experiência em outras disciplinas” o recurso foi deferido. 

Apresentou documentação comprovando período de experiência. 

 

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

Vânia dos Santos Fonseca Pereira. 
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33 - Recurso de Dilma Nunes Silva 

 Inscrição nº 18903 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata não deve ser aprovada por não apresentar pelo menos um dos 

requisitos básicos: 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em LIBRAS, 

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

reconhecida pelo MEC ou 

- Certificado de conclusão de Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

totalizando, no mínimo, 120 horas ou  

- Certificado de aprovação em Exame de Proficiência para uso e ensino de 

Libras promovido pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

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

Dilma Nunes Silva 

 

34 - Recurso de Jane Araújo Kruschewisky 

 Inscrição nº 18824 

Resultado: INDEFERIDO  

 

A candidata não deve ser aprovada por não apresentar pelo menos um dos 

requisitos básicos: 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em LIBRAS, 

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

reconhecida pelo MEC ou 

- Certificado de conclusão de Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

totalizando, no mínimo, 120 horas ou  

- Certificado de aprovação em Exame de Proficiência para uso e ensino de 

Libras promovido pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

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

Jane Araújo Kruschewisky. 

 

35 - Recurso de Joseneide Nunes dos Santos 

 Inscrição nº 18989 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido por apresentar Diploma sem o 

verso e por não se poder anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Especialização em Libras” o recurso foi indeferido pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Curso de Libras” o recurso foi indeferido pois não se poder anexar 

documento novo em grau de recurso. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 
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No campo “Experiência com Alunos Surdo” o recurso foi indeferido pois não se 

poder anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi indeferido pois não se 

poder anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Joseneide Nunes dos Santos. 

 

 

36 - Recurso de Jussara Oliveira Santos 

 Inscrição nº 18840 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, os documentos já haviam sido 

pontuados. 

No campo “Curso de Libras” o recurso foi indeferido, pois não apresentou carga 

horária mínima necessária. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido tendo em vista não ter 

apresentado nenhuma documentação. 

No campo “Experiência com Alunos Surdo” o recurso foi indeferido, pois não 

comprova experiência com aluno surdo. 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi indeferido, pois os 

documentos apresentados possuem data anterior à formatura. 

 

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

Jussara Oliveira Santos. 

 

 

37 - Recurso de Lucivalda Vieira da Silva 

 Inscrição nº 18710 

Resultado: INDEFERIDO  

 

A candidata não deve ser aprovada por não apresentar pelo menos um dos 

requisitos básicos: 

 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em LIBRAS, 

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

reconhecida pelo MEC ou 

- Certificado de conclusão de Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

totalizando, no mínimo, 120 horas ou  

- Certificado de aprovação em Exame de Proficiência para uso e ensino de 

Libras promovido pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

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

Lucivalda Vieira da Silva. 
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38 - Recurso de Maria Patrícia Vieira Martins Lima 

 Inscrição nº 18813 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido. Apresentou o verso do Diploma. 

No campo “Histórico com Libras” o recurso foi deferido. Apresentou documento 

comprobatório. 

No campo “Especialização em Libras” o recurso foi indeferido, o documento já 

havia sido pontuado. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE  o recurso de Maria Patrícia Vieira Martins Lima. 

 

 

39 - Recurso de Mariana Ferreira Monteiro 

 Inscrição nº 18887 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso do 

Diploma. 

No campo “Especialização em Libras” o recurso foi deferido, pois apresentou o 

verso do Diploma. 

No campo “Curso de Libras” o recurso foi indeferido, pois não comprovou carga 

horária exigida. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE  o recurso de Mariana Ferreira Monteiro. 

 

 

40 - Recurso de Marivan Carvalho de Jesus 

 Inscrição nº 18945 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, os documentos já haviam sido 

pontuados. 

No campo “Especialização em área educação” foi deferido. Revisto e pontuado. 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi deferido. Revisto e 

pontuado. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE  o recurso de Marivan Carvalho de Jesus. 

 

41 - Recurso de Rosemeire Conceição da Silva 

 Inscrição nº 18855 

Resultado: INDEFERIDO 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

A candidata não apresentou o verso do certificado de conclusão de curso. Sem a 

apresentação deste, os demais itens ficam prejudicados. 

 

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

Rosemeire Conceição da Silva. 

 

 

42 - Recurso de Rosiane Bomfim Goes 

 Inscrição nº 18731 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido pois não se poder anexar 

documento novo em grau de recurso. 

No campo “PROLIBRAS” o recurso foi indeferido pois não se poder anexar 

documento novo em grau de recurso. 

No campo “Curso Sinais-Libras” o recurso foi indeferido pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi indeferido pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Especialização área Educação” o recurso foi indeferido, os 

documentos já haviam sido pontuados. 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi indeferido, os 

documentos já haviam sido pontuados. 

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

Rosiane Bomfim Goes. 

 

 

43 - Recurso de Valdenice Pereira Lopes 

 Inscrição nº 18844 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso do 

Diploma. 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi indeferido. Documento 

já pontuado anteriormente. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Valdenice Pereira Lopes. 

 

 

44 - Recurso de Salete Cursino Freire Mendonça Santos 

 Inscrição nº 18720 

Resultado: DEFERIDO  

No campo “Diploma” o recurso foi deferido. 

No campo “Educação Inclusiva” o recurso foi deferido, pois apresentou o 

Diploma. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

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

Salete Cursino Freire Mendonça Santos. 
 

 

45 - Recurso de Joelson Santos Nunes 

 Inscrição nº 18741 

Resultado: DEFERIDO 

 

No campo “Especialização área Educação” o recurso foi deferido, pois 

apresentou documento comprobatório. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi deferido, pois apresentou 

documento comprobatório. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso de 

Joelson Santos Nunes. 
 

46 - Recurso de Vaneide Oliveira Costa Rabelo Leal 

 Inscrição nº 18747 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, pois não se poder anexar 

documento novo em grau de recurso. 

No campo “Especialização área Educação” o recurso foi indeferido, pois não se 

poder anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido, pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois 

não se poder anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Vaneide Oliveira Costa Rabelo Leal. 
 

47 - Recurso de Josefa Erica Santos 

 Inscrição nº 18756 

Resultado: INDEFERIDO  

No campo “Diploma” o recurso foi indeferido, os documentos já haviam sido 

pontuados. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois os 

documentos já haviam sido pontuados. Só são computados períodos posteriores à data 

da conclusão da Licenciatura. 

 

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

Josefa Erica Santos. 

 

48 - Recurso de Adriana Carvalho Cardoso 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 Inscrição nº 18775 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois só 

são computados períodos posteriores à data da conclusão da Licenciatura. 

 

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

Adriana Carvalho Cardoso. 

 

49 - Recurso de Larissa Meiriele Monteiro da Silva 

 Inscrição nº 18814 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido, pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Larissa Meiriele Monteiro da Silva. 

 

50 - Recurso de Marina Tavares Sacute 

 Inscrição nº 18820 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi deferido, pois 

apresentou documento comprobatório. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois os 

documentos já haviam sido pontuados. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de Marina Tavares Sacute. 

 

51 - Recurso de Joana Darc Pereira Filho 

 Inscrição nº 18875  

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, pois não apresentou 

documento comprobatório de curso de aperfeiçoamento com 180 horas. 

No campo “Formação Continuada” o recurso foi indeferido, pois os documentos 

já haviam sido pontuados. 

No campo “Experiência em outras Disciplinas” o recurso foi indeferido, pois 

apresentou documento comprobatório de regência em sala de aula. 

 

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

Joana Darc Pereira Filho. 

 

52 - Recurso de Jucileide Maria dos Santos Barreto 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 Inscrição nº 18891  

Resultado: INDEFERIDO 

 

Apesar de a candidata apresentar o verso do diploma não deve ser aprovada por 

não apresentar pelo menos um dos requisitos básicos: 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, com a carga horária mínima de 360 

horas, ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou 

- Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Especial Inclusiva com a carga horária mínima de 360 horas, ministrado por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo MEC ou  

- Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação 

Especial com a carga horária mínima de 180 horas ou 

- Certificados de cursos de Formação Continuada nas diversas áreas de 

atendimento da Educação Especial totalizando o mínimo de 120 horas. 

 

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

Jucileide Maria dos Santos Barreto. 

 

53 - Recurso de Adeliana de Jesus Paulo 

 Inscrição nº 18843 

Resultado: DEFERIDO 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou documento 

comprobatório. 

No campo “Especialização área Educação” o recurso foi deferido, pois 

apresentou documento comprobatório. 

 

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

Adeliana de Jesus Paulo. 

 

54 - Recurso de Luciana Santos Daltro Freitas 

 Inscrição nº 18952 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No campo “Educação Especial” o recurso foi indeferido, pois não se poder 

anexar documento novo em grau de recurso. 

 

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

Luciana Santos Daltro Freitas. 

 

55 - Recurso de Liz do Nascimento Andrade 

 Inscrição nº 18975 

Resultado: INDEFERIDO 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

No campo “Experiência em Sala de Aula” o recurso foi indeferido, pois não 

ficou comprovado o período de experiência em sala de aula. 

 

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

Liz do Nascimento Andrade. 

 

 

56 - Recurso de André Alves dos Santos 

 Inscrição nº 18979 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No campo “Diploma” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso do 

diploma. 

No campo “Educação Especial” o recurso foi deferido, pois apresentou o verso 

do diploma. 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi indeferido, pois não 

se poder anexar documento novo em grau de recurso. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de André Alves dos Santos. 

 

57 - Recurso de Camilla Carla Costa 

 Inscrição nº 18983 

Resultado: DEFERIDO 

 

No campo “Experiência em Sala de Recursos” o recurso foi deferido, pois 

apresentou documento comprobatório. 

 

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

Camilla Carla Costa. 

 

Aracaju, 27 de junho de 2014 

 

Comissão de Avaliação 


