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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 03/2013 

Edital nº 11 – Resultado dos Recursos – Cargo Advogado 

 

 

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

Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 03/2013, para contratação 

temporária de Advogado da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. 

 

 

1- Recurso de Andressa Dias Santana 

Inscrição nº02962 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

No item referente a “Certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área 

de formação, com carga horária mínima de 40 hs.”, a recorrente afirma  ter juntado 7 

certificados. No entanto, apenas dois deles cumprem os requisitos de carga horária e 

tema, quais sejam, Maratona Polícia Rodoviária Federal de 161 horas e Reta Final 

Analista e Técnico do MPU de 103h30.  

 

No item 7 “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de risco 

e/ou vulnerabilidade social”, a candidata afirma ter apresentado comprovante de estágio 

no setor jurídico do Banese Card, por 2 semestres, inclusive como preposta em 

audiências. Ocorre que o teor do contrato não configura exposição a situação de risco 

nem vulnerabilidade social, motivo pelo qual não foi considerada tal pontuação. 

 

Quanto à Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas 

socioeducativas em meio aberto e/ou fechado (item 8), a requerente aponta experiência 

no “Núcleo Jurídico da Polícia Rodoviária Federal”. Em que pese tal alegação, na 

declaração consta que a candidata trabalhou como estagiária no NUAT (Núcleo de 

Assuntos Técnicos e Jurídicos), na 20ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. 

Portanto, não há qualquer menção na documentação referente à experiência com medida 

socioeducativa. 

 

Por fim, quanto ao certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área da 

Socioeducação, Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude, com carga horária 

mínima de 20 horas, a requerente juntou um certificado de Extensão (10ª Semana 

Jurídica Nacional da UNIT), com 25 horas de duração, fazendo jus, nesse item, a 1 

título. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Andressa Dias Santana, para que seja considerado 1 título no ìtem 9. 

 

 

2- Recurso de Bruna Menezes Carmo 

Inscrição nº 3293 
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Resultado: INDEFERIDO  

 

 

Pleiteou a recorrente que seja considerado o curso de pós graduação em Direito Público 

como título no Item “Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação 

lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, na área de Socioeducação ou 

Direitos Humanos, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.”   

 

Entretanto, juntou a candidata apenas uma declaração de conclusão do referido curso, 

deixando de juntar a grade curricular em que comprove a disciplina Direitos Humanos, 

conforme argumenta.  

 

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

Menezes Carmo. 

 

 

3- Recurso de Elzivaldo Oliveira Santos e Silva 

Inscrição nº 04447 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

 

Requereu o candidato a pontuação referente ao diploma de graduação, embora não 

tenha anexado este à documentação. Entretanto, como aduziu o mesmo, houve a juntada 

da carteira de habilitação da OAB/BA, requisito essencial à obtenção do título de 

Advogado e inscrição na Ordem. Dessa forma, deve ser conferido 1 ponto nesse item. 

 

Quanto à comprovação de experiência de trabalho, deve ser considerado o período de 

16/11/2011 até os dias atuais, no cargo de Auxiliar Técnico Jurídico, na Empresa Minas 

Gerais Adm. e Serviços S.A. Dessa forma, além dos 13 semestres, serão computados 4 

períodos, perfazendo o total de 17 semestres. 

 

No tocante ao pleito de pontuação em população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social, requer que seja considerado 7 anos de trabalho como defensor 

público. Entretanto, não consta declaração de ter o requerente trabalhado como 

Defensor Público, mas como Advogado, já tendo sido pontuado nesse ponto. 

 

Por fim, não deve ser considerada a declaração de que o candidato ministrou aulas em 

cursinho pré-vestibular para pessoas de baixa renda. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Elzivaldo Oliveira Santos e Silva para que seja considerado 1 ponto 

referente ao diploma de graduação e 4 semestres de experiência de trabalho em 

atividades de sua área.  

 

4- Recurso de Marlos Bulhões Carvalho 

Inscrição nº 04065 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

 

O requerente pleiteia a recontagem do período laborado na Prefeitura como Assessor 

Jurídico, no período compreendido entre 03/03/08 a 05/03/09. De fato, consta que 

houve nomeação para cargo comissionado no referido período, devendo ser acrescido 

mais 2 semestres no Item 3. 

 

Quanto ao período da Fundação Renascer (Experiência Geral), não merece provimento 

o recurso, pois tal experiência já foi considerada específica, e seu cômputo implicaria 

duplicidade de pontuação, causando irregularidade nesse processo seletivo. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Marlos Bulhões Carvalho para que seja considerado 2 semestres referentes 

ao item 3. 

 

 

5-Recurso de Maysa Guimarães Leite 

Inscrição nº 04065 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

 

Afirma a candidata que faz jus 1 (um) ponto referente ao diploma de conclusão de curso 

superior. Entretanto, houve a devida pontuação do item relativo diploma de graduação. 

 

No que se refere ao pleito de “Experiência ou estágio, comprovados, com população em 

situação de risco e/ou vulnerabilidade social.”, a recorrente comprovou ter prestado 

serviços na Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social 

no período de 01/01/2007 a 31/10/2008. Dessa forma, faz jus a 3 semestres para fins de 

pontuação, devendo ser pontuada. 

 

Quanto ao pleito de atuação na Fundação Renascer com medidas sócio-educativas, a 

recorrente juntou período de estágio de 02/02/2009 a 08/11/2010. Ocorre que a 

declaração acostada ao recurso apenas informa suas atividades “relacionadas com a sua 

formação profissional-pedagógica”. Portanto, não há qualquer referência a 

“Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas em 

meio aberto e/ou fechado.”, conforme exigência do Item 8. Entretanto, tal período deve 

ser pontuado no item 7 (Experiência ou estágio, comprovados, com população em 

situação de risco e/ou vulnerabilidade social), em 3 semestres. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso, para que seja considerado 6 períodos no Item 7 do Cadastro de Títulos para o 

cargo de Advogado, em favor da recorrente, Maysa Guimarães Leite.  

 

6- Recurso de Nasha Kattiellie dos Santos Matos 

Inscrição nº 04427 
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Resultado: INDEFERIDO 

 

 

Requereu a candidata que fosse considerado 4 semestres como atividade jurídica de 

advocacia, pois consta na Declaração de Imposto de Renda exercício de 2012 sua 

profissão como ADVOGADA. Ocorre que tal documento não é firme no sentido de 

pontuar a candidata nesse item. Além disso, foi computado como atividade de advocacia 

o período juntado pela candidata do Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 

em que constata-se as ações ajuizadas pela requerente, no período compreendido entre 

02/10/2012 a 31/10/2013, perfazendo, portanto, 2 semestres, conforme pontuação 

devidamente efetuada. 

 

 

Pleiteou ainda a requerente que fossem considerados os certificados de congresso e 

extensão curricular com carga horária inferior a 40 horas, o que não é permitido, pois o 

edital é claro quanto a contagem de curso a partir de 40 horas, não permitindo o 

somatório. 

 

De igual modo não pode ser somada a carga horária do histórico escolar da candidata, 

pois se trata de atividades inerentes à obtenção do diploma de graduação. 

 

 

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

Kattiellie dos Santos Matos. 

 

 

 

Aracaju, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 

 

 

 


