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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2014 

Resultado dos Recursos 

 

 

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

Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 02/2014, para contratação 

temporária de Professor de Educação Básica. 

 

  

1 - Recurso de Andréa Carla Guimarães dos Santos 

 Inscrição nº 18544 

Resultado: Deferido 

 

 No item 6, a candidata solicitou titulação no período compreendido entre 

11/08/11 (graduação) e 03/02/12 (fim do contrato de trabalho conforme CTPS), o qual 

foi deferido. 

 

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

 

  

2 - Recurso de CAMILA HIGINA SANTOS LIMA 

 Inscrição nº 18413 

 Resultado: Deferido 

 

 No item 1, faltou o verso do diploma, o qual foi devidamente anexado, sendo 

deferido. 

 

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

 

3 - Recurso de ERICARLA DE JESUS SOUZA 

 Inscrição nº 18344 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 No item 1, anexou o verso do diploma, o qual foi deferido. 

 No item 4, o mestrado deve estar concluído para ser computado, razão pela qual, 

foi indeferido.  

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso de ERICARLA DE JESUS SOUZA. 

 

 

4 - Recurso de LUCIANO PACHECO DE SOUZA 

 Inscrição nº 18241 

 Resultado: Indeferido 

 

 A experiência profissional deve ser posterior a conclusão do curso. 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

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

 

 

5 - Recurso de MARIO CESAR FREIRE WILTSHIRE 

 Inscrição nº 18234 

 Resultado: Deferido 

 

 No item 1, foi anexado o verso do diploma, o qual foi deferido. 

 

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

 

6 - Recurso de ROGÉRIO DIAS DE OLIVEIRA 

 Inscrição nº 18130 

 Resultado: Indeferido 

 

 No item 5, foi anexado documento novo, tendo o mesmo sido indeferido. 

 

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

 

7 - Recurso de ROMULO ANDRADE DANTAS 

 Inscrição nº 18003 

 Resultado: Deferido 

 

 No item 1, foi anexado o verso do diploma, tendo o mesmo sido deferido. 

 No item 5, anexou a declaração contendo o período completo de experiência 

profissional, tendo sido deferido. 

 No item 6, solicitou o acatamento da experiência profissional geral, tendo sido 

deferido. 

 

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

 

8 - Recurso de THIAGO BISPO SILVA 

 Inscrição nº 18178 

 Resultado: Deferido 

 

 No item 1, foi anexado o verso do diploma, tendo o mesmo sido deferido. 

 No item 5, anexou a declaração contendo o período completo de experiência 

profissional, tendo sido deferido. 

  

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

 

9 - Recurso de UILDEVAN PEREIRA SILVA 

 Inscrição nº 18257 

 Resultado: Indeferido 

 

 Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 

340/2011 expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não 
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está habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

Os demais recursos não foram analisados tendo em vista que é necessário possuir o 

requisito diploma em Licenciatura Plena em Biologia. 

  

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

 

10 - Recurso de LÉA MARIA DUARTE LEITE 

 Inscrição nº 18183 

 Resultado: Indeferido 

 

 No item 1, foi anexado o diploma do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, 

o que não válido para o cargo pretendido, que deve ser Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais. 

 Os demais recursos não foram analisados tendo em vista que é necessário 

possuir o requisito diploma em Licenciatura em Ciências Sociais. 

  

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

 

11 - Recurso de PAULO GLENISON DE OLIVEIRA 

 Inscrição nº 18616 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 No item 1 - Foi anexado comprovante de conclusão do curso, o qual foi 

deferido. 

 No item 2 - Foi anexado segundo diploma em bacharel em Comunicação Social, 

o qual foi indeferido por não ser outra licenciatura diversa do cargo escolhido. 

 No item 5- A experiência profissional deve ser posterior à formação para ser 

considerada. 

 

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

12 - Recurso de ANA BÁRBARA DE ANDRADE 

 Inscrição nº 18466 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 Item 1, foi anexado o verso do diploma, o qual foi deferido. 

 Item 2, foi anexado segundo diploma em Tecnólogo em Saneamento Ambiental, 

o qual foi indeferido por não ser outra licenciatura diversa do cargo escolhido. 

 Item 4, foi anexado o verso do certificado de mestrado, o qual foi deferido. 

 Item5, o documento apresentado a título de experiência profissional não 

comprova o tempo mínimo de um mês de regência. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE. 
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13 - Recurso de CAMILA NASCIMENTO CRUZ 

 Inscrição nº 18259 

 Resultado: Indeferido 

 

 Não apresentou documento que comprovasse a carga horária mínima exigida no 

edital, qual seja, 360h, para a especialização na área de educação. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO. 

 

14 - Recurso de DANILO DE SANTANA MOURA 

 Inscrição nº 18307 

 Resultado: Indeferido 

 

 A experiência profissional anterior a data de colação de grau não são 

computadas, tendo sido indeferido o requerimento para validar a experiência no 

Município. 

 Na declaração deve especificar que leciona Biologia ou Ciências para ser 

considerada como experiência específica, tendo sido indeferido. 

 

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

 

15 - Recurso de DAYSE CARLA SANTOS DE JESUS 

 Inscrição nº 18447 

 Resultado: Indeferido 

 

 A experiência profissional anterior a data de colação de grau não é computada, 

tendo sido indeferido. 

 

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

 

16 - Recurso de DEISYLAINE MARIA DOS SANTOS 

 Inscrição nº 18480 

 Resultado: Indeferido 

 

 Conforme Edital, Anexo III, o Mestrado deve ser na área de Educação, tendo o 

recurso sido indeferido. 

 Documentos apresentados após o período de inscrição não são computados. 

 A experiência profissional anterior a data de colação de grau não é computada, 

tendo sido indeferido. 

 

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

17 - Recurso de JOCILENE BATISTA LIMA 

 Inscrição nº 18193 

 Resultado: Indeferido 
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 Documento não atende ao Anexo I do Edital que requer Diploma ou Certificado 

de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 

 

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

18 - Recurso de MARIA ACACIA DE JESUS BARRETO SANTOS 

 Inscrição nº 18438 

 Resultado: Indeferido 

 

 Documento não atende ao Anexo I do Edital que requer Diploma ou Certificado 

de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 

 

  

19 - Recurso de SANDRA DOS SANTOS FERREIRA 

 Inscrição nº 18007 

 Resultado: Deferido  

 

 Todos os Recursos foram Deferidos. Revistos e Pontuados. 

  

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO os recursos. 

 

20 - Recurso de SUZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS GOIS 

 Inscrição nº 18396 

 Resultado: Deferido  

 

 Solicita a pontuação máxima nos itens de experiência profissional de acordo 

com os documentos apresentados, o que foi deferido. 

  

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

 

21 - Recurso de TAINAN AMORIM SANTANA 

 Inscrição nº 18011 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma e dos certificados, o que foi deferido. 

 Declarações deferidas. 

   

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

 

22 - Recurso de RENATO SANTANA SILVA 

Inscrição nº 18363 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma, o que foi deferido. 

  

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso. 
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23 - Recurso de JAQUELINE SANTOS HELVÉCIO 

 Inscrição nº 18676 

 Resultado: Indeferido  

 

 A especialização deve ser na área de educação, tendo sido indeferido. 

 Os contracheques apresentados são válidos e foram considerados como 

experiência geral, haja vista que não especificam a disciplina lecionada. No entanto, 

comprovam, apenas, que naquele mês a candidata lecionou, não tendo como esta 

comissão aferir os demais meses. 

  

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

24 - Recurso de NATHÁLIA DA SILVA CRUZ 

 Inscrição nº 18045 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

  

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

25 - Recurso de JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

 Inscrição nº 18542 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

  

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

26 - Recurso de ARTHUR GARRETT DE ALMEIDA NETO 

 Inscrição nº 18088 

 Resultado: Deferido  

 

 Certidão atestando a conclusão do curso, o qual foi deferido. 

  

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

27 - Recurso de DOMINGOS DE OLIVEIRA 

 Inscrição nº 18669 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma, tendo sido deferido. Todos os Recursos foram 

Deferidos. Revistos e Pontuados. 

  

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

28 - Recurso de EDCARLA DANTAS SANTOS 

 Inscrição nº 18098 
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 Resultado: Indeferido  

 

 Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 

340/2011 expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não 

está habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

29 - Recurso de ISABEL PATRICIA DE SOUZA 

 Inscrição nº 18535 

 Resultado: Indeferido  

 

 A chance para envio do verso foi concedida a candidata no momento do recurso, 

não havendo que se falar em nova abertura de prazo, tendo sido indeferido. 

  

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

 

30 - Recurso de LUCIANA LEITE SANTOS 

 Inscrição nº 18301 

 Resultado: Indeferido  

 

 O Documento não atende ao Anexo I do Edital que requer Diploma ou 

Certificado de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, não havendo que se falar em 

outras contratações. 

 

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

 

31 - Recurso de NEIDE ARAGAO ANDRADE 

 Inscrição nº 18240 

 Resultado: Indeferido  

 

 Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 

340/2011 expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não 

está habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

 

32 - Recurso de JOSÉ ANSELMO DA SILVA SANTOS 

 Inscrição nº 18308 

 Resultado: Deferido  

 

 Anexou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

 

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso. 
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33 - Recurso de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CARVALHO 

 Inscrição nº 18121 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 Anexou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

 Não apresentou os versos dos diplomas para o item “segundo diploma”, tendo 

sido indeferido. 

 

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

34 - Recurso de CARLA MARAISE LIMA OLIVEIRA 

 Inscrição nº 18581 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 Foi considerada a disciplina ciências da natureza em experiência específica e 

matemática em experiência geral. Porém, apenas no período posterior a colação de grau. 

 Com relação ao recurso na experiência geral, não foi considerado por ter sido 

antes da colação de grau, tendo sido indeferido. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

35 - Recurso de EDLENE LIMA DE SANTANA 

 Inscrição nº 18140 

 Resultado: Deferido  

 

 A declaração apresentada comprovou a experiência na área específica e teve a 

pontuação aproveitada na experiência geral. 

 

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

 

36 - Recurso de ERCILAIDE TENORIO LISBOA 

 Inscrição nº 18246 

 Resultado: Indeferido  

 

 Foi apresentado apenas um certificado de pós graduação. 

 Para que as declarações sejam válidas, devem conter o período exato de 

experiência profissional, ou seja, data de início e término, não apenas no ano. Tendo 

sido indeferido. 

 

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

 

37 - Recurso de GREYCE GRAZIELY COELHO 

 Inscrição nº 18435 

 Resultado: Deferido Parcialmente  
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 Foi apresentado o verso do diploma, tendo sido deferido. 

 O diploma de mestrado apresentado não é na área de educação, tendo sido 

indeferido. 

  

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

38 - Recurso de JAEDSON DOS SANTOS 

 Inscrição nº 18599 

 Resultado: Indeferido 

 

 Não apresentou diploma de Licenciatura Plena em Biologia. 

  

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

 

39 - Recurso de LINQUEN RAFAELA MONTEIRO 

 Inscrição nº 18633 

 Resultado: Indeferido  

 

 Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 

340/2011 expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não 

está habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

  

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

 

40 - Recurso de LÍVIA MARIA DE JESUS SANTOS 

 Inscrição nº 18035 

 Resultado: Deferido Parcialmente  

 

 Apresentou o verso do diploma de graduação e mestrado, tendo sido deferido. 

 Não foi computada a declaração referente a experiência específica em razão de 

ser período anterior a graduação, tendo sido indeferido. 

 Com relação a experiência em outras disciplinas, foi aproveitado dois meses da 

declaração expedida pelo Centro de Formação Técnica Opção, tendo sido deferido. 

   

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o 

recurso. 

 

41 - Recurso de MARIA DE FATIMA LIMA DANTAS 

 Inscrição nº 18610 

 Resultado: Indeferido  

 

 A declaração apresentada não comprova experiência profissional em sala de aula 

como regência, tendo o recurso sido indeferido. 

  



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

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

 

42 - Recurso de NICOLE MARDNA MELO OLIVEIRA SANTANA 

 Inscrição nº 18323 

 Resultado: Deferido Parcialmente  

 

 As declarações apresentadas na experiência específica não contem o período 

exato ( data de início e término). Tendo sido indeferido. 

 Porém, a rescisão do contrato de trabalho com o colégio aprendiz foi aceita 

tendo em vista declarações anteriormente apresentadas do mesmo colégio que não 

continham o período exato. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o 

recurso. 

 

43 - Recurso de ROSE DAIANE DANTAS LIMA 

 Inscrição nº 18636 

 Resultado: Deferido Parcialmente  

 

 Apresentou o verso do certificado na especialização, tendo sido deferido. 

 A experiência em outras disciplinas não foi considerada tendo em vista que o 

documento apresentado não comprova experiência em regência de classe, tendo sido 

indeferido. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o 

recurso. 

 

44 - Recurso de ANA CACIA SANTOS 

 Inscrição nº 18317 

 Resultado: Deferido  

 

 Apresentou o verso do diploma, tendo sido deferido. Todos os Recursos foram 

Deferidos. Revistos e Pontuados. 

  

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

 

45 - Recurso de ERMES GONÇALVES FILHO 

 Inscrição nº 18156 

 Resultado: Deferido  

 

 Apresentou o verso da especialização, tendo sido deferido. 

 Comprovou a experiência específica, tendo sido deferida. Foi aproveitado um 

ponto para experiência geral. 

  

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

 

46 - Recurso de JOSE ALBERTO BARRETO 
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 Inscrição nº 18119 

 Resultado: Deferido Parcialmente 

 

 Apresentou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

 A Experiência específica apresentada foi anterior a formação, tendo sido 

indeferida. 

 A documentação juntada em experiência em outras disciplinas não comprovam a 

experiência em sala de aula, tendo sido indeferido. 

 

 A Comissão analisou a pontuação do candidato, Deferindo Parcialmente o 

recurso. 

 

 

47- Recurso de Alice Matias dos Santos 

Inscrição nº 18020 

Resultado: Deferido 

 

No campo “Experiência específica”, foi deferido. 

No campo “Experiência geral” foi deferido. 

 

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

 

48- Recurso de Cláudia Raquel Teixeira de Lima 

Inscrição nº 18251 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois consta no verso habilitação em 

biologia. 

No campo Especialização na área de educação foi deferido por estar de acordo com o 

edital. 

No campo Experiência Específica foi deferido por apresentar regência na disciplina 

escolhida após formação. 

No campo Experiência geral foi deferido por apresentar regência. 

 

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

 

49- Recurso de Darliane dos Santos Silva 

Inscrição nº 18149 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou o verso. 

 

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

 

50- Recurso de Eliane Cabral Borges 

Inscrição nº 18118 

Resultado: Indeferido 
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Indeferido. A experiência anterior à formatura não é computada. O tempo informado na 

C.T. é o mesmo da declaração não podendo ser computado duas vezes. Dessa forma, foi 

necessária a correção da avaliação anterior. 

 

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

 

51- Recurso de Givanio Tavares dos Santos da Silva 

Inscrição nº 18279 

Resultado: Deferido parcialmente 

 

No Campo Especialização na área da educação foi deferido – revisto e pontuado. 

No Campo Mestrado/Doutorado deferido, pois apresentou declaração. 

No Campo Experiência Específica foi indeferido porque apresentou documento novo. 

No Campo Declaração Quilombola foi deferido. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, deferindo parcialmente o recurso. 

 

 

52- Recurso de Luciana Calado Rodrigues 

Inscrição nº 18580 

Resultado: Deferido em parte. 

 

No Campo Experiência Específica foi deferido o labor na UFS.Contudo, a declaração 

da escola não consta o nome de quem a subscreve, apenas rubrica, sendo aproveitada no 

campo experiência geral. 

 

53- Recurso de Makel Bruno Oliveira Santos 

Inscrição nº 18021 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou o verso. 

No Campo Especialização na área da educação foi deferido – apresentou a carga 

horária. Foram pontuados os demais itens. 

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

 

 

54- Recurso de Natali Emanuela Lima 

Inscrição nº 18175 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou o verso. 

 

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

 

 

55- Recurso de Sally Magnes de Oliveira Soares 
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Inscrição nº 18058 

Resultado: Deferido 

 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou no verso Habilitação em 

Biologia. 

No Campo Segundo Diploma foi deferido e pontuado no Campo Especialização na 

área da educação. 

No Campo Especialização na área da educação foi deferido e pontuado. 

No Campo Experiência Específica foi deferido e pontuado. 

No Campo Experiência Geral foi deferido e pontuado. 

 

A Comissão analisou a pontuação, deferindo o recurso. 

 

56- Recurso de Waltênia Muniz Dantas 

Inscrição nº 17994 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

 

57- Recurso de Yvana Patrícia Rocha Torres da Rocha 

Inscrição nº 18280 

Resultado: Deferido.  

 

No Campo Experiência Específica foi deferido, o tempo restante foi aproveitado no 

campo experiência geral. 

 

 

58- Recurso de Aline do Nascimento Rodrigues 

Inscrição nº 18461 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou no verso. 

 

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

 

 

59- Recurso de Franderkley de Matos Porto 

Inscrição nº 18276 

Resultado: Indeferido 
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Nos Campos Experiência Específica e Geral foi indeferido - regência anterior à 

graduação. 

 

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

 

60- Recurso de Josilene Tavares Cunha Batista 

Inscrição nº 18325 

Resultado: Deferido 

 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou no verso. 

No Campo Experiência Específica foi deferido – candidato comprovou tempo de 

serviço. 

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

 

 

61- Recurso de Adriana Marques da Silva 

Inscrição nº 18469 

Resultado: Deferido parcialmente. 

 

No Campo Experiência Específica foi deferido. 

No Campo Experiência Geral -  Monitoria não conta como experiência. Foram 

aproveitados 6 meses da "Experiência Específica" para "Exp. outras disciplinas”. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, deferindo parcialmente o recurso. 

 

 

62- Recurso de Aryane Lilian Rodrigues Santos 

Inscrição nº 18499 

Resultado: Deferido 

 

Nos Campos Experiência Específica e Geral foi deferido – revisto e pontuado. 

 

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

 

 

63- Recurso de Clesiamanda Cavalcante Guimarães 

Inscrição nº 18260 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

64- Recurso de Daniele de Aragão Santos 

Inscrição nº 18661 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido – apresentou o diploma completo. 

No Campo Experiência Específica foi deferido – comprovado tempo de serviço. 

 

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

 

 

65- Recurso de Gláucia Deise da Silva 

Inscrição nº 18186 

Resultado: Indeferido  

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

 

66- Recurso de Maria Evoluzia Lima 

Inscrição nº 18103 

Resultado: Indeferido 

 

No Campo Especialização na área da educação foi indeferido. O diploma apresentado 

não é na área de educação. 

 

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

 

67- Recurso de Maria Josefa de Souza 

Inscrição nº 18253 

Resultado: Deferido 

 

No Campo Experiência Específica foi deferido – comprovado tempo de serviço e 

também pontuado no item posterior, a partir da colação de grau. 

 

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

 

 

 

68-Recurso de Maria Marta dos Santos Oliveira 

Inscrição nº 18330 

Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido – apresentou o diploma completo. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

No campo Experiência Geral foi deferido - aproveitado o tempo de serviço do item 

anterior (conforme solicitação da candidata no campo Diploma Superior foram 

analisados os demais anexos). 

 

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

 

 

69 - Recurso de Marta Soraia Silva Santos 

Inscrição nº 18508 

Resultado: Indeferido 

 

No Campo Experiência Específica indeferido. Não comprova experiência na área 

específica. Tempo de serviço pontuado no campo Experiência Geral. 

 

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

 

 

70 -Recurso de Rafael Arcanjo Barreto 

Inscrição nº 18048 

            Resultado: Deferido parcialmente 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido e aprovado. 

No Campo Experiência Específica foi indeferido. Não comprovou experiência na área 

específica.  A comprovação adquirida foi pontuada no campo Experiência Geral. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, deferindo parcialmente. 

 

71-Recurso de Reinan Arandes Hora da Cunha 

Inscrição nº 18488 

            Resultado: Indeferido  

 

No campo do Diploma Superior o recurso apresentado não condiz com o edital, o 

Diploma apresentado não é em Licenciatura em Física (disciplina na qual o candidato 

efetuou a inscrição). 

 

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

 

 

72 -Recurso de Kátia Estelina de Oliveira Melo 

Inscrição nº 18311 

            Resultado: Deferido 

 

No Campo Especialização na área da educação foi deferido, foi dada pontuação em 

Especialização em Biotecnologia e Meio Ambiente. 

No Campo Experiência Específica foi deferido e os meses restantes foram pontuados 

no campo Experiência Geral. 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata deferindo o recurso. 

 

73--Recurso de Michelle Fraga Lima 

Inscrição nº 18012 

            Resultado: Deferido parcialmente 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido e aprovado. 

No Campo Segundo Diploma foi indeferido. O segundo Diploma somente é 

considerado com graduações em Licenciatura. 

No Campo Especialização na área da educação foi deferido. 

No Campo Experiência Específica foi deferido. Os meses excedentes foram pontuados 

no campo Experiência Geral. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, deferindo parcialmente o recurso. 

 

 

74 -Recurso de Saulo de Matos Brito Santos 

Inscrição nº 18564 

            Resultado: Deferido parcialmente 

 

No Campo Experiência Específicafoi deferido. Os 5 pontos foram considerados com 

base na análise do documento apresentado no campo Experiência Geral. 

No Campo Experiência Geral foi deferido.  

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, deferindo parcialmente. 

  

 

75 -Recurso de Diego Batista Santos 

Inscrição nº 18520 

            Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou o verso do Diploma. 

 

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

 

 

76 -Recurso de Hélio Luiz Oliveira Sampaio 

Inscrição nº 18574 

            Resultado: Deferido parcialmente 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido pois apresentou o verso do Diploma. 

No Campo Experiência Específica foi indeferido. Não apresentou a identificação da 

CTPS e no contrato não comprova período de início e término. 

No Campo Experiência Geral foi deferido parcialmente. Não apresentou a 

identificação da CTPS, sendo considerado apenas a declaração. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, deferindo parcialmente o recurso. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

 

77 -Recurso de Raul Santos Silva 

Inscrição nº 18015 

            Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido, pois apresentou o verso do Diploma. 

No Campo Mestrado/Doutorado foi deferido, pois apresentou o verso do Diploma. 

 

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

 

 

78 -Recurso de Vera Lúcia de Oliveira 

Inscrição nº 18151 

            Resultado: Deferido parcialmente 

 

No Campo Experiência Específica foi deferido e pontuado. 

No Campo Experiência Geral foi deferido parcialmente. A declaração foi pontuada. 

Não considerada a CTPS com experiência anterior a data de formatura e sem 

identificação. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, deferindo parcialmente o recurso. 

 

 

79- Recurso de Ayla Maria Luna Torres Mota 

Inscrição nº 18270 

            Resultado: Deferido 

 

No campo do Diploma Superior foi deferido e aprovado. 

Nos Campos Experiência Específica e Geral foi deferido – revisto e pontuado. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, deferindo parcialmente. 

 

 

80- Recurso de Thais Paixão Francisco 

Inscrição nº 18452 

Resultado: Deferido 

 

No Campo Experiência Específica foi deferido. Os meses excedentes foram pontuados 

no campo Experiência Geral. 

 

 

81- Recurso de Waldelania Tele Santos 

Inscrição nº 18645 

Resultado: Indeferido 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Indeferido – Indeferido uma vez que o Edital solicita Diploma ou certificado de curso 

Superior na disciplina escolhida. 

 

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

 

 

82- Recurso de Christopher Anderson Santos Souza 

Inscrição nº 18518 

Resultado: Deferido 

 

Deferido - Deferido tempo após a conclusão de curso de graduação até a data de 

inscrição neste processo seletivo, no item experiência geral, uma vez que não comprova 

a regência na disciplina específica. 

 

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

 

83 - Recurso de Claudete Santos Pereira 

Inscrição nº 18663 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – o Diploma apresentado não atende o edital que solicita Diploma de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 

 

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

 

84- Recurso de Domingos Silveira dos Santos 

Inscrição nº 18289 

Resultado: Indeferido  

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato e corrigiu erro de avaliação anterior, 

tendo em vista que o documento que prova o início de exercício público não permite a 

contagem de tempo. Foram aproveitados os meses do projovem urbano na exp. 

Específica. 

 

85- Recurso de Elizângela Batista Santos 

Inscrição nº 18414 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – A Candidata só receberia 12 Pontos se tivesse apresentado DOIS 

Diplomas de Especialização. 

 

Indeferido – No Campo Experiência em Outras Disciplinas o documento apresentado 

não comprova experiência em regência. 

 

Indeferido – No Campo Declaração, a Candidata apresentou documento de Trabalho 

Voluntário e o edital é claro quando em seu item 6.4, não considera Trabalho Voluntário 

como exercício profissional. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

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

 

86- Recurso de Jaltaira Montalvão Etinger de Araújo 

Inscrição nº 18419 

Resultado: Deferido parcialmente. 

 

No Campo Experiência especifica, foram considerados 18 meses, pois não pode ser 

aproveitada experiência anterior à graduação. O último contrato com a SEED foi 

aproveitado como exp. Geral.  

 

 

87-Recurso de Juliana Alves dos Santos 

Inscrição nº 18484 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – No Campo Experiência especifica foram considerados os meses e 

contabilizados os pontos após a formação. 

 

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

 

 

88- Recurso de Manoel Arinaldo dos Santos  

Inscrição nº 18142 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – No campo „Experiência em outras Disciplinas‟, monitoria não configura 

experiência em regência, e experiência anterior a graduação também não é considerada 

para fins de pontuação, Conforme item 'b' do Anexo III do edital. 

 

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

 

 

89-Recurso de Maria Aline dos Santos  

Inscrição nº 18411 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

 

90- Recurso de Maria Rosimeire Batista Santana  

Inscrição nº 18122 

Resultado: Indeferido 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Indeferido – Anexou nova documentação, não sendo permitido pelo Edital do 

concurso. 

 

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

 

91- Recurso de Mary Jeane Menezes 

Inscrição nº 18451 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Deferido – No Campo “Experiência específica” a candidata comprovou a experiência 

exigida no edital. 

Indeferido – No Campo “Experiência em outras disciplinas” novas experiências não 

podem ser inseridas no período de recurso. 

 

A Comissão analisou a documentação da candidata, DEFERINDO 

PARCIALMENTEo recurso. 

 

92-Recurso de Ana Virginia Oliveira Oliva 

Inscrição nº 18548 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Deferido – No Campo „Diploma‟ a Candidata apresentou o verso do Diploma no 

Recurso. 

 

Indeferido – No Campo Outras Disciplinas é necessária à formação em nível superior 

mesmo para Experiência em Outras Disciplinas. 

 

A Comissão analisou a documentação da candidata, deferindo parcialmente o recurso. 

 

93 - Recurso de Washington dos Santos Andrade 

Inscrição nº 18278 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – No Campo „Diploma‟ o Candidato apresentou o verso do Diploma no 

Recurso e, no Campo Experiência especifica comprovou 18 meses de experiência. 

 

A Comissão analisou a documentação do candidato, DEFERINDO o recurso. 

 

94 - Recurso de Carlos Eduardo Guimarães Ribeiro 

Inscrição nº 18285 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – No Campo Experiência Especifica o Candidato não apresentou 

Declaração, fazendo-o no âmbito do Recurso. O que não é permitido no Edital. 

 

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

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

95 - Recurso de Jonathan Marinho Santos 

Inscrição nº 18061 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Não há caracterização de vínculo empregatício formal. 

 

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

 

96 - Recurso de Márcia Araújo da Silva  

Inscrição nº 18632 

Resultado: Deferido 

 

 

Deferido – Todos os itens foram corrigidos e deferidos. 

 

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

 

97 - Recurso de Marilha Costa Sobrinho  

Inscrição nº 18537 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – No Campo Diploma a candidata apresentou o verso do Diploma no Recurso. 

No Campo experiência especifica os pontos lançados foram considerados, pois a 

documentação foi complementada.  

 

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

 

98 - Recurso de Silvio Oliveira Costa Silva 

Inscrição nº 18296 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

No Campo em Experiência Especifica a declaração é válida até 19/05/2014 e o 

Candidato colou Grau em 19/03/2014, perfazendo DOIS (02) meses. No campo Geral o 

Candidato apresentou a mesma documentação do campo Exp. Especifica. 

 

A Comissão analisou a documentação do candidato, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

99 - Recurso de Guaraci Andrade de Jesus 

Inscrição nº 18005 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – O Edital é claro quando afirma que não seria permitida a mudança de 

Cargo, após efetivação da Inscrição. 

 

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



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

 

100 - Recurso de Carina Nascimento da Fonseca 

Inscrição nº 18437 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

101 - Recurso de Dante Luis Silva Mariano 

Inscrição nº 18431 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Deferido – O candidato apresentou os versos dos Diplomas de Licenciatura e do 

Mestrado no Recurso.  

 

Indeferido – Nos Campos Experiência Especifica e Geral o Candidato apresentou 

documentos anteriores à datada Colação de Grau.  

 

A Comissão analisou a documentação do candidato, DEFERINDO 

PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

102- Recurso de Edneuza Santos Barbosa 

Inscrição nº 18664 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

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

 

103- Recurso de Ilma Anjos dos Santos 

Inscrição nº 18171 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Deferido – não havia sido computada pontuação na apresentação do certificado de 

conclusão de curso de licenciatura em Biologia. 

Deferido – após análise do recurso foi deferido o tempo em experiência específica de 

15 (quinze) meses. 

Indeferido – a declaração apresentada foi anterior à formatura. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

104- Recurso de Marcela Santos e Almeida 

Inscrição nº 18604 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – não havia sido computada pontuação na apresentação do certificado de 

conclusão de curso de licenciatura em Biologia. 

Deferido – A pontuação foi computada 4 meses em Experiência Específica e 12 meses 

em Experiência Geral. A carteira de trabalho não comprova experiência específica. 

 

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

 

105- Recurso de Mirlle Oliveira de Jesus Macêda 

Inscrição nº 18416 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Deferido – a candidata apresentou nova digitalização do certificado de conclusão de 

curso de licenciatura em Biologia. 

Deferido – a candidata teve direito a pontuação após reanálise do documento 

apresentado. 

Indeferido – o documento apresentado não comprova experiência especifica nem data 

do término do contrato ou de sua continuidade. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

106-Recurso de Pauliana Alves Moreira 

Inscrição nº 18197 

Resultado: Indeferido  

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

 

107 - Recurso de Raimunda Josefa Santos Barbosa 

Inscrição nº 18157 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – a candidata teve direito a pontuação após complementar informação do 

documento apresentado anteriormente. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Deferido - a candidata teve direito a pontuação após reanálise do documento 

apresentado. 

 

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

 

 

108- Recurso de Rose Clea Silva de Menezes 

Inscrição nº 18013 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – a candidata teve direito a pontuação após complementar informação do 

documento apresentado anteriormente. 

 

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

 

 

109 - Recurso de Thaiane Santos Chagas 

Inscrição nº 18541 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – a candidata teve direito a pontuação após reanálise do documento 

apresentado. 

 

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

 

 

110-Recurso de Adelson Firmo de Souza 

Inscrição nº 18423 

Resultado: Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 

Indeferido – o candidato apresentou documento novo. 

 

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

 

 

111 - Recurso de Alisson Diego de Oliveira Alves 

Inscrição nº 18248 

Resultado: Deferido 

 

Deferido – o candidato teve direito a pontuação após complementar informação do 

documento apresentado anteriormente. Contudo, o mesmo documento não pode ser 

duplamente pontuado, acarretando a pontuação no item mais favorável ao candidato. 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

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

 

 

112 - Recurso de José Rafael dos Santos 

Inscrição nº 18648 

Resultado: Deferido 

 

Os recursos do Diploma Superior e Experiência Profissional foram deferidos. 

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

 

 
 113 - Recurso de MARIA CLEIDE FERREIRA SANTOS 

Inscrição nº 18367 

Resultado: Indeferido 

 

A candidata não apresentou diploma na área pretendida. 

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

 

 

114 - Recurso de ADELMO BRAZ CORDEIRO FILHO 

Inscrição nº 18326 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

O candidato apresentou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

O candidato apresentou experiências profissionais, o qual só foi computado o período posterior 

a formação. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

115- Recurso de ANE CATIENE OLIVEIRA ALMEIDA 

Inscrição nº 18533 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

A candidata apresentou declaração referente a experiência profissional específica, o qual foi 

computado o período apenas posterior a formação, tendo sido aproveitado o saldo restante em 

experiência geral. 

A candidata apresentou documentos novos em sede de recurso, o que foi indeferido. 

 

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

 

 

116 - Recurso de REINALDA ALVES DE JESUS 

Inscrição nº 18338 

Resultado:  Indeferido 

 

A candidata não apresentou o verso do diploma. 

 

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

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 

117 - Recurso de OZAMIR GONZAGA DE MELO SANTOS 

Inscrição nº 18286 

Resultado:  Indeferido 

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 
 

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

 

 

118 - Recurso de JOSÉ MAGNO VALENÇA 

Inscrição nº 18268 

Resultado:  Deferido 

 

Apresentou os versos dos diplomas e apresentou o certificado de especialização, o que foi 

deferido. 

Apresentou declaração com data de início e término, o que foi deferido. 

 

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

 

 

119 - Recurso de JOAO SOARES SANTOS 

Inscrição nº 18471 

Resultado:  Deferido Parcialmente 

 

Apresentou o verso do diploma, tendo sido deferido. 

Indeferido. A experiência profissional deve ser posterior a formação e deve constar data de 

início e término do exercício. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

120 - Recurso de MARCIA RAMOS REIS 

Inscrição nº 18605 

Resultado:  Indeferido  

 

Indeferido – Edital exige Licenciatura Plena em Biologia. A Resolução nº 340/2011 

expressamente assevera que o professor licenciado em Ciências Naturais não está 

habilitado para lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química que integram o 

currículo do Ensino Médio, público alvo deste processo seletivo. 
 

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

 

 

121 - Recurso de MÁRCIA REGINA SANTOS FREITAS 

Inscrição nº 18228 

Resultado: Deferido  

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
Deferido. A documentação apresentada não especifica a área em que o professor lecionou, tendo 

sido aproveitado como experiência geral. 

 

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

 

 

121 - Recurso de ANDREZA SANTOS LIMA 

Inscrição nº 18226 

Resultado: Deferido  

 

Deferido. Apresentou o verso do diploma. 

 

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

 

 

122 - Recurso de ANA ANGELICA ALVES DOS SANTOS FRANÇA  

Inscrição nº 18219 

Resultado:  Deferido  

 

Deferido. Apresentou declaração contendo a área em que lecionou. 

 

 A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO o recurso 

 

 

 

123 - Recurso de FABIANA FEITOSA DE FARIAS 

Inscrição nº 18503 

Resultado: Deferido  

 

Deferido. Apresentou verso do diploma. 

 

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

 

 

124 - Recurso de ALINE DOS SANTOS FONTES 

Inscrição nº 18577 

Resultado:  Deferido  

 

Deferido. Apresentou verso do diploma. 

 

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

 

 

125 - Recurso de ANTONIO MILTON DA SILVA 

Inscrição nº 18377 

Resultado:  Deferido  

 

Certificado de Especialização Deferido.  

 

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

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 

126 - Recurso de NIVALDO ALVES DE MOURA FILHO 

Inscrição nº 18001 

Resultado:  Deferido Parcialmente  

 

Apresentou diploma, tendo sido deferido. 

Apresentou experiência profissional que foi considerada após a formação, tendo sido deferido. 

Apresentou certificados, tendo sido indeferido, uma vez que não são computados como 

experiência profissional. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

127 - Recurso de VANICE DIAS DE OLIVEIRA 

Inscrição nº 18008 

Resultado:  Deferido Parcialmente  

 

Deferido, comprovou que estava em exercício no Estado no período do contra cheque. 

Apresentou documentos novos para experiência geral, tendo sido indeferido. 

 

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

 

 

128 - Recurso de KLEBER DA SILVA NASCIMENTO 

Inscrição nº 18458 

Resultado:  Deferido  

 

Deferido, apresentou o verso do diploma, bem como comprovou a experiência profissional 

alegada. 

 

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

 

 

129 - Recurso de MARCELO ANTUNES DO NASCIMENTO 

Inscrição nº 18102 

Resultado:  Deferido  

 

O candidato apresentou o período de experiência e comprovou, tendo sido deferido. 

 

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

 

 

130 - Recurso de ELTON DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

Inscrição nº 17990 

Resultado:  Deferido  

 

O candidato apresentou o verso dos certificados, bem como comprovou a experiência 

profissional, onde o documento que não constava o que lecionou o professor foi computado 

como experiência geral. 

 

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



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 

 

131 - Recurso de TATIANA MARIA DOS SANTOS DIAS 

Inscrição nº 18596 

Resultado:  Indeferido  

 

Indeferido. Os documentos no período de inscrição antecedem a data de formação. 

 

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

 

 

132 - Recurso de ROSIVÂNIA LIMA 

Inscrição nº 18529 

Resultado:  Deferido  

 

Apresentou o verso do diploma. 

 

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

 

 

133 - Recurso de MICHEL ALGELO LIMA SILVA 

Inscrição nº 18115 

Resultado:  Deferido parcialmente 

 

Deferido o período após a formação. O período que não fecha o mês completo não é 

considerado. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

134 - Recurso de GENIVALDO RAMOS DOS SANTOS 

Inscrição nº 18432 

Resultado:  Deferido  

 

Apresentou o verso do diploma e do certificado de especialização, comprovando a carga horária 

mínima exigida, tendo sido deferido. 

Comprovou a experiência específica na área, tendo sido deferido. 

 

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

 

 

135 - Recurso de ANDREIA FREIRE DOS SANTOS 

Inscrição nº 18110 

Resultado:  Deferido  

 

Apresentou o verso do diploma e do certificado de especialização, comprovando a carga horária 

mínima exigida, tendo sido deferido. 

 

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

 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
136 - Recurso de EDELMA GOMES BARRETO 

Inscrição nº 18100 

Resultado:  Deferido parcialmente. 

 

Documento novo apresentado não é considerado, bem como bolsista não serve como 

experiência profissional, tendo sido indeferido. 

Comprovou experiência profissional geral, tendo sido deferido. 

 

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

 

 

137 - Recurso de THIAGO ANTONIO PAIXAO VIEIRA 

Inscrição nº 18522 

Resultado:  Deferido  

 

Apresentou o verso do certificado, tendo sido deferido. 

 

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

 

 

138 - Recurso de TÂNIA CAROLINA VIANA DE OLIVEIRA 

Inscrição nº 18213 

Resultado:  Deferido  

 

Apresentou o verso do certificado, tendo sido deferido. 

 

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

 

 

139 - Recurso de DINARTY DE MELO 

Inscrição nº 18295 

Resultado:  Indeferido  

 

Não apresentou diploma. 

 

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

 

 

 

 

Aracaju, 26 de junho de 2014. 

 

Comissão Especial de Avaliação 


