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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 03/2013 

Edital nº 17 – Resultado dos Recursos 

 

 

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 Psicólogo da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. 

 

 

1- Recurso de ELINE MARIA POSENER ARAUJO MACEDO 

Inscrição nº 05191 

Resultado: DEFERIDO 

 

Requereu a candidata o recebimento dos documentos de DIPLOMA DE PSICOLOGIA, 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU e DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL. 

 A candidata alegou que anexou todos os documentos e diz desconhecer a razão dos 

mesmos não constarem e a sua inscrição não ter sido publicada na lista de aprovados. 

Porém os documentos que a candidata cita que se encontram no estado da Bahia, não 

foram contados por não estarem junto com o requerimento. 

A comissão analisou os documentos entregues (acima citados), e validou a inscrição da 

candidata, DEFERINDO o recurso, para que seja considerado os itens 1, 3 e 6 para o 

cargo de Psicólogo em favor da recorrente, Eline Maria Posener Araujo Macedo.  

 

2 - Recurso de FERNANDA RIBEIRO SILVA ANDRADE 

Inscrição nº 03447 

Resultado: DEFERIDO 

 

Requereu a candidata o recebimento do DIPLOMA DE PSICOLOGIA, e análise das 

demais documentações anexadas na sua inscrição. 

A candidata alegou que na época da inscrição anexou apenas o histórico da 

universidade, tendo em vista que não havia recebido ainda seu diploma, apesar de alegar 

que estava formada na época da seleção. 

A comissão analisou o documento entregue (acima citado), e os demais que estavam 

anexados na inscrição, e validou a inscrição da candidata, DEFERINDO o recurso, 

para que sejam considerados os itens 2, 8 e 9 para o cargo de Psicólogo em favor da 

recorrente, Fernanda Ribeiro Silva Andrade.  

 

3 - Recurso de RENILDES RIBEIRO COSTA 

Inscrição nº 03294 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata não apresentou justificativa para os itens que estava contestando, repetindo 

apenas a pontuação que havia declarado. 
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A Comissão não realizou análise, já que não sabia quais itens a candidata estava 

contestando, dessa forma o pedido de revisão foi INDEFERIDO, para o cargo de 

Psicólogo em desfavor da recorrente, Renildes Ribeiro Costa.  

 

 

4- Recurso de Thalita Caroline Costa Melo 

Inscrição nº 05506 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

No item 03 (três), a candidata solicitou pontuação das declarações  referente à 

“Experiência Profissional”como docente na Escola Técnica Máxima Cursos. Porém 

04(quatro) delas não apresentavam carimbo e nem timbre da Instituição, comprovação 

indispensável para a validação de qualquer documento comprobatório. Havia 01 (uma) 

delas com esses requisitos, entretanto com período inferior para contabilizar. 

No item 05 (cinco) foi questionado os Certificados de Congresso em Buenos 

Aires. Está expresso no Edital (6.1 letra e) que não serão válidos documentos 

estrangeiros sem tradução. O curso de Libras foi pontuado no item 09 que versa sobre 

“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 capacitação de Aluno-Técnico não foi pontuado, por não está descrito a 

temática envolvida no curso em questão e consequentemente não fica claro para a 

avaliação no item. 

No item 07 (sete) foram pontuados 02(dois) semestres referente ao Programa de 

Iniciação Científica solicitado pela candidata, todavia a experiência como Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não  é caracterizado 

como vínculo empregatício ou capacitação, por esse motivo não foi pontuado. 

No item 08 (oito), a pontuação foi analisada da seguinte forma: foram 04 

(quatro) semestres de estágio no Cenam e 02 (dois) relativos à experiência profissional 

no CREAS. No entanto, foram 05 Semestres no item citado, fechando assim a 

pontuação máxima e sendo aproveitado 01 (um ) semestre no item 03 (três) . 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Thalita Caroline Costa Melo. 

 

 

5- Recurso de Andresa Andrade Azevedo Araújo 

Inscrição nº03366 

Resultado: DEFERIDO 

 

Os documentos apresentados no item 03 referentes à atividade no CRAS foram 

considerados no item 07, por se tratar de trabalho com população em situação de 

vulnerabilidade social.  

Com relação à atividade comprovada no CREAS, as declarações foram consideradas no 

item 08 em virtude do trabalho ser realizado também com adolescentes em medidas 

socioeducativas em meio aberto. 
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A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO o recurso de Andresa 

Andrade Azevedo Araújo, para que seja considerado 4 títulos no item 7 e 4 títulos no 

item 8. 

 

 

6- Recurso de Graziela Lins Santos 

Inscrição nº 05563 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Requereu a candidata a pontuação referente ao certificado apresentado em outra língua, 

sendo INDEFERIDO, devido a não apresentação da tradução conforme consta no edital. 

Com relação à documentação apresentada no item 07 referente ao período de estágio na 

Defensoria Pública, não há comprovação de atividades com população em situação de 

risco e ou vulnerabilidade social. 

O documento apresentado no item 08 refere-se a 03 semestres em  atividades de estágio 

desenvolvidas no Tribunal de Justiça com medidas socioeducativas. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Graziela Lins Santos, para que sejam considerados os documentos 

referentes ao item 08. 

 

 

7- Recurso de Juliana Santos Oliveira 

Inscrição nº 04150 

Resultado: PARCIALMENTE DEFERIDO 

 

Requereu o candidato, no item 5,  a pontuação referente a disciplinas isoladas do curso 

de especialização. Foram consideradas as 05 disciplinas, conforme documento 

apresentado. 

O documento apresentado referente ao estágio curricular obrigatório realizado  na Rede 

de Atenção Psicossocial com inserção comprovada no CAPS AD Primavera, citado pela 

candidata, não é suficiente pois se trata de Carta de Apresentação e com período menor 

do que o exigido pelo edital (11/10/2011 à 15/12/2011).  

O documento apresentado no item 08, comprovou apenas os 04 semestres já pontuados 

anteriormente. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Juliana Santos Oliveira. 

 

8- Recurso de Maria Socorro Rezende de Carvalho Pizzi 

Inscrição nº 04016 

Resultado: PARCIALMENTE DEFERIDO 

 

A candidata solicita reconhecimento da documentação apresentada no item 03,  contrato 

de aluguel para desenvolvimento de Atividades de Psicóloga como 

autônoma.(05/04/2011 à 06/04/2012), sendo reconhecido os 02 semestres. 
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A documentação apresentada no item 07 refere-se apenas a dois semestres (24/07/2009 

à 24/07/2010). Não há comprovação de termo aditivo prolongando o estágio por mais 

um semestre. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Maria Socorro Rezende de Carvalho Pizzi não considerando o recurso ao 

item 07. 

 

 

9- Recurso de Carolina Castro Santos 

Inscrição nº05926 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

No item 1 – Indeferido, pois a certificação exigida é a de conclusão do Curso de 

especialização, no entanto, entre os documentos apresentados pela candidata consta 

apenas documentos que comprovam a matrícula desta em um curso de especialização e 

não a sua conclusão conforme edital do concurso. 

No item 3 – Indeferido, uma vez que a comprovação exigida é de no mínimo um 

semestre, sendo que foram apresentados dois comprovantes com apenas três meses 

cada. 

No item 5 – Indeferido, os certificados exigidos são de aperfeiçoamento na área de 

formação com no mínimo 40h, sendo que nenhum dos certificados apresentados 

respondem aos requisitos pré dispostos no edital. 

No item 6 – Indeferido, não existe nenhuma documentação acostado que comprove 

conclusão de pós graduação na área exigida. 

No item 7 – Indeferido, a experiência ou estágio exigidos são com população em 

situação de risco e/ou vulnerabilidade social e os documentos apresentados não são 

relativos ou vem comprovar qualquer tipo de experiência nas áreas mencionadas. 

Item 8 – Indeferido, a experiência ou estágio exigidos são com medidas socioeducativas 

e os documentos apresentados não são relativos ou vem comprovar qualquer tipo de 

experiência nas áreas mencionadas. 

Item 9 – Deferido parcialmente, único certificado que pontua por preencher os 

requisitos exigidos é o da XII Semana de Psicologia da UNIT: Interfaces entre 

psicologia e o direito, após analisado o conteúdo programático em seu verso. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Carolina Castro Santos, para que seja considerado 1 título no item 9. 

 

 

10- Recurso de Catiele dos Reis Santos 

Inscrição nº 04167 

Resultado: INDEFERIDO  

 

Item 1 – Indeferido, a comprovação exigida é o Certificado de Conclusão de curso de 

especialização, porém a documentação apresentada trata-se apenas de uma declaração 

que não responde ao que exige o edital. 
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Item 3 – Indeferido, a pontuação já foi dada corretamente, conforme estabelecido no 

edital, uma vez que foi apresentado comprovação de apenas 2 semestres ( 1 ano 4 

meses). 

 

Item 8 – Indeferido, no município de Aracaju a única Vara que trabalha medida 

socioeducativa é a 17ª Vara Cível da Infância e da Juventude, logo a experiência 

apresentada não é válida para o item em questão. 

Item 9 - Indeferido, a pontuação já foi dada corretamente, conforme estabelecido no 

edital, pois apenas dois dos certificados apresentados (“Curso de direitos Humanos” e 

“Curso de Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente: A exploração do 

trabalho infantil”), correspondem ao exigido pelo item em análise. 

 

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

dos Reis Santos. 
 

11- Recurso de Paula Ferreira Marques 

Inscrição nº 03304 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Item 3 – Indeferido, a experiência exigida é na área de formação, no entanto, os 

documentos acostados tratam-se de duas experiências apresentadas que não apontam 

para nenhuma experiência na área específica. Estão apenas como: Docente e Professora 

de Direito. Não identifica ou identifica em nenhum momento experiência como 

psicóloga. 

Item 5 – Indeferido, só aparecem dois certificados acostados, sendo que os certificados 

exigidos são de aperfeiçoamento na área de formação e nenhum dos certificados 

apresentados correspondem ao exigido, sendo que um deles se encaixa no item 9, onde 

será devidamente pontuado, uma vez que os documento não podem ser pontuados duas 

vezes. 

Item 7 – Deferido, são realmente 9 semestres na área exigida. 

Item 9 – Deferido parcialmente, um dos certificados corresponde ao exigido, o outro 

não. No entanto um certificado que foi acostado no item 7 (Curso de extensão 

“Adolescência, família e atendimento socioeducativo: procedimento técnicos e 

efetivação de direitos”) se encaixa no item em questão, logo soma-se 2 pontos. Não 

existem anexo nenhuma comprovação de participação em conferência. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Paula Ferreira Marques.  

 

Aracaju, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 

 

 


