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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2013 
Resultado dos Recursos 

 
A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o 
Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 001/2013, para 
contratação temporária de profissionais para Educação Profissional: 
 
Recurso nº 001 -INDEFERIDO 
Recorrente:  Aline Maria Rosa Barbosa 
1.Conforme o Edital, no item 5.2.4., que exige o período de trabalho (início e término), 
a candidata apresentou uma declaração – PRONATEC com início em dezembro e sem 
período de término. Se a comissão decidisse considerar a data de assinatura da 
declaração 04/03/2013, ainda assim, a candidata não completa um semestre de trabalho 
docente, conforme exigido no edital. 
2.  No que concerne ao recurso referente às páginas 24 e 25 – Tutoria, onde a candidata 
solicita que sua experiência de tutoria seja contada como docência, a Comissão de 
Avaliação ressalta que a função do Tutor é mediar o processo de ensino e, conforme a 
coordenação de tutoria do curso de Administração Pública – UFS, existe a figura do 
professor- coordenador, responsável direto pela docência nas disciplinas. Nesse sentido 
a pontuação da candidata no item 1.5 (experiência em docência) permanece a mesma 
(zero) por não apresentar documentação que comprove docência. 
 
Recurso nº 002 - DEFERIDO 
Recorrente: Genilce Oliveira Santos Barreto 
Deferimos o recurso, considerando a documentação de comprovação de conclusão 
“Curso nível superior”. Tendo deferido o recurso, sobrecai sobre esse ato a aceitação 
dos títulos apresentados pela candidata. O certificado de extensão da UNB e o Curso de 
Inglês Instrumental, da Universidade do Estado da Bahia, não foram considerados como 
da área de Formação. A experiência de trabalho no cargo de coordenadora de estágio é 
concomitante ao período de docência, na mesma instituição, não sendo passível de 
pontuação, conforme norma editalícia. 
 
Recurso nº 003 - INDEFERIDO 
Recorrente: Eduardo Coelho Silva de Azevedo 
Considerando o item 1.5, a pontuação só será atribuída ao candidato, caso este apresente 
documentação comprobatória com o mínimo de um semestre trabalhado.  O edital é 
claro quando atribui a pontuação por semestre (6 meses), exigindo inclusive o período 
de trabalho com início e término, conforme item 5.2.4. 
A Comissão analisou a pontuação do candidato considerando o termo de contrato com 
data de vigência a partir de 18/08/2011 e término em 31/12/2011. Contando nesse 
sentido apenas 4 meses de trabalho efetivo, e não um semestre, como exigido no edital. 
 
Recurso nº 004 - DEFERIDO 
Recorrente: Wilker Rocha da Silva 
A pontuação do candidato foi computada equivocadamente, de forma que os semestres 
de experiência de trabalho dizem respeito à docência (SEED), que calculada com a 
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declaração de trabalho emitida pela CPC Informática, totalizam 7 (sete) semestres de 
docência. Diante do exposto, o recurso do candidato foi deferido, a fim de fazer constar 
0 (zero) de experiência de trabalho e 36 pontos em docência, o que juntamente com os 
certificados de cursos de 40 horas, totalizam 40 pontos. 
 
Recurso nº 005 DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Thiago Avelino Santana dos Santos 
No que diz respeito ao item 1.5, a pontuação correta a ser atribuída são 36 pontos, visto 
que nos documentos de fls. 19/22 constam 8 semestres de docência. Quanto ao item, 1.6 
(experiência de trabalho), o recurso deve ser deferido parcialmente, visto que os 
períodos contados correspondem, à nomeação no cargo em comissão de Assessor de 
Juiz, na Comarca de Lagarto, datado de 13/10/2009, com exoneração do mencionado 
cargo em 1º de abril de 2011, período que corresponde a 3 semestres; nomeação para 
exercer o cargo em comissão de assessor de juiz na Comarca de Carmópolis, a contar de 
1º de junho de 2012, podendo ser contado até 22/01/2013, última data que consta no 
documentos juntados, período este que corresponde a um (01) semestre letivo, 
totalizando 16 pontos de experiência de trabalho em atividades da área de formação. 
Diante do exposto, o candidato fica com o total de 60 pontos. 
 
Recurso nº 006 - INDEFERIDO 
Recorrente: Silvio Fernandes Menezes Vasconcelos 
A pontuação de docência requerida pelo candidato não cabe no item 1.6 (comprovação 
por instituição competente de experiência de trabalho em atividades de sua área). A 
pontuação do requerente foi contabilizada toda em docência (15 semestres), atingindo a 
pontuação máxima do item 1.5 – 36 pontos. Obs. O período concomitante de 
experiência profissional referentes aos itens 1.5 e 1.6, na mesma instituição, não pode 
ser duplamente pontuado, conforme Anexo I do edital. 
 
Recurso nº 007 – DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Marcos de Aderno Ferreira 
O candidato concorre a um cargo de nível superior, portanto, a experiência de trabalho 
(item 1.6) deve ser computada somente após a formação superior. Dessa forma, o 
recurso deve ser julgado procedente, em parte, somente para incluir 1 semestre de 
experiência, que corresponde ao período após graduação, ficando com um total de 10 
pontos. 
 
Recurso nº 008 - DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: José Thiago Assis de Souza 
Na declaração do SENAI, fls. 07, consta o cargo de instrutor (ministrando cursos), 
portanto, 3 semestres de docência. Declaração Coopes – edital exige cópia autenticada 
no item 4.3.1.3. Declaração SEBRAE (4ª edição – feira do empreendedor) tempo 
inferior a 1 semestre. Escriturário caixa e caixa executivo: não consta comprovação de 
que as atividades exercidas eram na área de formação. Portanto, indefiro o recurso 
quanto a tais pontos. Todavia, quanto ao período de 01/09/10 a 10/11/11, em que atuou 
como bolsista no SEBRAE, corresponde a 2 semestres de experiência de trabalho, o que 
implica em aumento na pontuação, totalizando 42 pontos. 
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Recurso nº 09 - DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Alexsandro da Silva Victor 
Deferido o recurso apenas para incluir 2 pontos correspondentes ao certificado de fls. 
05. Quanto ao cômputo da experiência, vale ressaltar que os documentos juntados 
somente comprovam docência, a qual, de acordo com o item 1.5, somente pode obter 
pontuação máxima 36, excedida essa pontuação, não pode ser computado como 
experiência de trabalho em atividade de sua área. Diante do exposto, o candidato passa a 
obter 38 pontos. 
 
Recurso nº  010 - INDEFERIDO 
Recorrente:  Wesley Azevedo Costa 
Os certificados de participante em  curso de aperfeiçoamento contrariam o Anexo I – 
Quadro de Títulos, item 1.4 do Edital. Área de formação diversa, carga horária não 
atinge o mínimo e anterior a 2008. Quanto ao item 1.6, indefiro a juntada de 
documentos, visto que o recurso somente tem o objetivo descrito no item 6.1 do edital e 
nos docs. que constam no currículo, com data de início e término, bem como 
especificando a função, somente podem ser computados como docência.  
 
Recurso nº  011- DEFERIDO 
Recorrente:  Wallace Rodrigues Rocha Silva 
Deferido em relação a pontuação item 1.6 do edital, computando 6 semestres, atribuindo 
assim, pontuação máxima 24 pontos, ás atividades apresentadas no requerimento de 
empresário (pgs. 15 a 20), nos anos de 2005, 2008 e 2009, totalizando 32 pontos. 
 
Recurso nº  012- DEFERIDO 
Recorrente:  Paulo Rodolpho Lima Nascimento 
Deferido, considerando que a documentação apresentada atende às exigências do item 
1.4 do edital, obtendo mais 6 pontos. 
 
Recurso nº 013 - INDEFERIDO 
Recorrente: Sérgio Antônio Alves Barbosa 
O edital é claro quando atribui a pontuação por semestre (6 meses), exigindo inclusive o 
período de trabalho, com início e término, conforme item 5.2.4. 
 
Recurso nº 014- DEFERIDO 
Recorrente: Ingrid Menezes da Silva 
Deferido, visto que a pontuação referente ao item 1.5 (docência) foi computada 
equivocadamente no item 1.6 (experiência de trabalho). Nesse sentido, a comissão 
retifica a pontuação, atribuindo os 5 semestres no item 1.5 e retirando a pontuação do 
1.6, somando 30 pontos no item docência. Dessa forma, tomando a pontuação obtida na 
especialização, com os certificados de cursos de 40 horas e a experiência em docência 
totalizam 46 pontos.  
 
Recurso nº 015- INDEFERIDO 
Recorrente: Eugenia Lima da Silva 
Indeferido por ferir o Anexo II – cronograma de recebimento dos documentos e do item 
6.1 (recursos). 
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Recurso nº 016- DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Alex Sandro Chagas Mecenas 
Recurso deferido parcialmente, no que se refere ao certificado da fl. 15 (Autocad), 
computando ao total mais 2 pontos, o que equivale no final da soma a 66 pontos. 
Quanto a solicitação de pontuação da fl. 16 o recurso foi indeferido, com respaldo no 
item 1.4 do Edital (Anexo I – quadro de títulos).  
 
Recurso nº 017- DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Erick Nascimento Santos 
Deferido referente à pg. 19, computando assim mais 2 pontos, o que totalizam 62 pontos 
para o candidato. No que se refere ao aproveitamento do período de fls. 23, o mesmo 
não pode ser computado como docência, visto que o tutor tem a função de mediador 
entre o discente e o docente.  
 
Recurso nº 018- INDEFERIDO 
Recorrente: Chiara Meneses Donadio 
A comissão analisa o que está posto na documentação apresentada pelo candidato. 
Nesse sentido, a declaração de fls. 14 informa CH referente à estágio e não de 
participação em curso de aperfeiçoamento.  
 
Recurso nº 019- INDEFERIDO 
Recorrente: Grasiela dos Santos Rezende 
Indeferido com respaldo no item 1.6 do Anexo I – Quadro de Títulos do Edital, visto 
que a pontuação máxima é de 24 pontos. 
 
Recurso nº 020- INDEFERIDO 
Recorrente: Annelise Aragão Correia 
Indeferido tendo em vista o item 6.1 do edital que ressalta que “caberá recursos apenas 
quando houver erros ou omissões na nota de títulos”. Nesse caso, o candidato não 
apresentou documentação comprobatória exigida no item 5.2.2.1 no ato da inscrição. 
 
Recurso nº  021- DEFERIDO 
Recorrente : Nilson do Santos 
Deferido pois foi esquecido de mencionar a condição de PNE no Resultado Provisório. 
Obs. A comissão detectou que ocorreu o mesmo problema com os candidatos: Yure 
Bibiana (Engenharia de Alimentos – Neópolis) e Adiel Feitosa (Administração DEA), 
que da mesma forma tiveram a omissão corrigida. 
 
Recurso nº  022- DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente : Ítalo Emanuel Rollemberg dos Santos 
Deferido parcialmente em relação aos certificados das pgs. 28 e 30, serão computados 
mais 4 pontos no item 1.4, totalizando 60 pontos. Contudo, foi indeferido os certificados 
das pgs. 28 e 31 por não estarem relacionados à área de formação (Administração). 
 
Recurso nº 023- INDEFERIDO 
Recorrente: Cássia Tawana Silveira dos Santos 
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Indeferido por ferir o Anexo II – cronograma de recebimento dos documentos e do item 
6.1 (recursos). 
  
Recurso nº  024- INDEFERIDO 
Recorrente : Kadja Emanuele Araújo Santos 
Indeferido por ferir o Anexo II – cronograma de recebimento dos documentos e do item 
6.1 (recursos). 
 
Recurso nº  025- INDEFERIDO 
Recorrente : Simone Conceição Lima de Jesus 
Indeferido por ferir o Anexo II – cronograma de recebimento dos documentos e do item 
6.1 (recursos). 
 
Recurso nº  026 - INDEFERIDO 
Recorrente : Cleberton Carvalho Soares 
Indefiro respaldado no item 5.2.4, visto que no contrato de trabalho, o cargo do 
requerente é de auxiliar de escritório – diverso da área de formação de Informática. 
Indeferido também o requerimento de juntada da declaração por ferir Anexo II – 
cronograma de recebimento dos documentos e do item 6.1 (recursos). 
 
Recurso nº  027- DEFERIDO 
Recorrente : Allysson Nunes da Cruz 
Recurso deferido em todos os pontos questionados pelo candidato: obtendo 2 pontos no 
certificado de fl. 6; 4 pontos de experiência no contrato de fls. 8; 16 pontos no doc. de 
fl. 9; 24 pontos no doc. De fls. 12, o que juntamente com os pontos obtidos, totalizam 
58 pontos. 
 
Recurso nº  028- INDEFERIDO 
Recorrente : Clicio Souza Santos 
O edital, em seu anexo I, item 1.1 e 1.2, não exige que o mestrado e doutorado sejam na 
área de Educação, ficando o candidato vinculado ao que ele estabelece. 
 
Recurso nº  029- INDEFERIDO 
Recorrente :André de Carvalho Maia 
O recurso foi indeferido, tendo em vista que avaliação obedeceu ao edital. 
 
Recurso nº  030- DEFERIDO 
Recorrente: Bruno Prado Guimarães 
Nome do candidato erroneamente digitado no Resultado Provisório. Pontuação a ser 
deferida a Bruno Prado Guimarães.  
 
Recurso nº  031- INDEFERIDO 
Recorrente : Jadson Fábio Santos Júnior 
O candidato deve estrita observância ao edital, nesse caso, mais especificamente no item 
1.5, o qual se refere apenas a semestre (6 meses) que é diferente de semestre letivo. 
Ainda o candidato obteve pontuação máxima de experiência de trabalho em sua área, 
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ultrapassando o limite (24 pontos) não podendo ser aproveitado como docência (sala de 
aula), semestre que excede a tal limite.  
 
Recurso nº  032- INDEFERIDO 
Recorrente : Cristiane Generoso dos Santos Sá 
Considerando que o candidato não apresentou certificado de Especialização (360 h.) 
conforme item 1.3 do Anexo I do Edital. 
No que se refere ao item 1.4, verifica-se que a candidata recebeu a pontuação máxima 
do item previsto no edital. No tocante ao item 1.6 – Anexo I, do Edital, a candidata 
apresentou uma Declaração sem especificação das atividades desenvolvidas, ficando 
essa Comissão impossibilitada de atribuir pontuação requerida 
 
Recurso nº  033- DEFERIDO 
Recorrente :Yndira Rafaela Costa Raposo 
Recurso deferido em todos os pleitos, obtendo a candidata mais 12 pontos na 
“docência” e mais 8 pontos na “especialização” o que juntamente aos pontos já obtidos, 
totalizam 72 pontos. 
 
Recurso nº 034 -INDEFERIDO 
Recorrente:  Queila Pahim da Silva 
Nos itens 1.2, 1.3 e 1.5, a candidata obteve a pontuação máxima prevista no Anexo I do 
Edital (Quadro de Títulos). Quanto ao item1.6, o item 5.2.3 do edital exige comprovante 
de tempo de serviço e experiência profissional, o que somente permite o cálculo dos 
semestres (6 meses) após a formação (graduação) que, no caso da candidata, ocorreu em 
20/01/2005. Dessa forma, somente foram considerados os comprovantes juntados ás fls. 
14 e 15, o que impõe o indeferimento deste recurso.  
 
Recurso nº 035 - DEFERIDO 
Recorrente: Jaqueline Chaves da Silva 
Deferimos o recurso atendendo ao pleito da candidata, referente ao item 1.4, sendo 
atribuído mais dois pontos, totalizando assim 8 pontos no referido item. Total final: 52 
pontos. 
 
Recurso nº 036 – DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Edson Iglesias  
Considerando que a documentação apresentada na pg. 9, referente ao período jan/2011 a 
jan/2012, conta dois semestres e 5 meses de experiência em docência, sendo acrescido 6 
pontos ao candidato referente a 1 semestre omitido. Diante de suas solicitações, 
referente à pg. 11, o recurso é indeferido, visto que o vínculo com SENAR/SE, de 
jan/2012 a abr/2013 conta 1 ano e três meses, ou seja, dois semestres, perfazendo assim 
sua pontuação um total de 26 pontos. 
 
Recurso nº 037 - DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Nairson Barreto Socorro 
Indefiro, considerando que a declaração (Anexo 8) apresentada não informa que o 
candidato vem desenvolvendo atividades de 2008 a 2013. Informa apenas que ele faz 
parte do Banco de Credenciados do sistema SEBRAE, e segundo a entidade, o 
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desenvolvimento das atividades atende a demanda da instituição não podendo passar de 
120 horas/mês (consulta amparada pelo item 8.10 do edital).  Quanto aos anexos 9,10, e 
11 fica deferido o Anexo 9, considerando que o item solicitado atende ao item referente 
aos certificados de curso de aperfeiçoamento de 40 horas. Dessa maneira, o candidato 
passou a contar pontuação 6, em vez de 4, somando total de 50 pontos.  
 
Recurso nº 038 INDEFERIDO  
Recorrente: Gliceria Queiros da Silva 
Com respaldo no item 1.5 do Anexo I do edital que estabelece pontuação máxima de 36 
pontos para experiência em docência.  
 
Recurso nº 039 - INDEFERIDO 
Recorrente: Cyrus Santos Rebouças 
INDEFERIDO: Item 1.4, considerando que o candidato apresentou apenas 3 
certificados de participação em curso de aperfeiçoamento. Item 1.5 e 1.6, considerando 
que o candidato apresentou de periodo de docência 10/09/12 a 02/05/13, visto que 
instrutor é função de docência no SENAI, considerando também a observação do edital: 
“o período concomitante de experiência profissional referentes aos itens 1.5 e 1.6, na 
mesma instituição, não pode ser duplamente pontuado, cabendo a comissão 
examinadora escolher o que for mais favorável ao candidato”. 
 
Recurso nº 040 – INDEFERIDO  
Recorrente: José Ednilson Matos Júnior  
No que diz respeito a Experiência Profissional, recurso indeferido com respaldo no item 
1.6 do edital. Quanto aos certificados de participação em cursos de aperfeiçoamento o 
edital, no item 1.4 do Anexo I, exige que o curso seja na área de formação, motivo pelo 
qual o documento de fls. 20 não foi considerado. Ainda, exigir carga horária mínima de 
40 hs, o que não consta no documento de fls. 22. E por fim, quanto aos certificados de 
fls. 16 e 17 não foram cursos de aperfeiçoamento, como exige o item 1.4 do Anexo I, 
mas experiência na condição de palestrante. 
 
Recurso nº 41 - INDEFERIDO  
Recorrente: Alexandre Augusto da Silva 
Diante do item 8.10 do Edital que legitima a comissão de avaliação a diligenciar no 
sentido de averiguar a veracidade no sentido de averiguar a veracidade da 
documentação apresentada por meio de contrato telefônico com o nº 3245-4899 
informado na declaração de pág. 05, obteve-se a informação de que tratava-se de um 
imóvel residencial, e que o candidato não nenhuma atividade contábil no local. 
 
Recurso nº 42 - INDEFERIDO  
Recorrente: Julianne Santiago Silva Goveia 
A candidata não anexou a documentação que comprova experiência de “DOCÊNCIA”. 
 
Recurso nº  43 – DEFERIDO PARCIALMENTE 
Recorrente: Diná Faustino Bezerra 
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No que concerne ao item 1.6 experiência de trabalho na área, sejam acrescidos 9 (nove) 
semestres de experiência de trabalho obtendo pontuação máxima de 24 pontos no 
referido item. Sendo assim sua pontuação final será 36 pontos. 
Quanto aos demais itens solicitados pela candidata foram indeferidos visto que o 
certificado de graduação não demanda pontuação na prova de títulos conforme item 
5.2.1 do edital. 
 
Recurso nº  44- INDEFERIDO 
Recorrente:  Deyvid Kenned Teixeira de Jesus 
Com respaldo no item 1.6 do Edital. 
 
Recurso nº  45-INDEFERIDO 
Recorrente:  Abelardo Máximo de Carvalho Filho 
Considerando que a Declaração de fls. 14 diz respeito a associação centro de educação 
tecnológica do Estado da Bahia e que o cargo especificado no contrato de trabalho de 
fls. 10 não é o de professor, o período de 01/06/2009 a 09/10/2009 não pode ser 
considerado como docência. 
 
Aracaju, 28 de maio de 2013. 
 
Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 


