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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 03/2013 

Edital nº 20 – Resultado dos Recursos - PEDAGOGO 

 

 

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 Pedagogo da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. 

 

1 – Recurso de Elaine Cristine Campos Santos 

Inscrição nº 05130 

Resultado: INDEFERIDO  

 

No item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma 

comprovação, por instituição competente, de experiência de trabalho em atividades de 

sua área. Pontuamos ainda que em vários momentos foram reabertos os prazos para que 

fosse anexada a documentação. Não é permitida a juntada de documento novo na fase 

recursal. 

 

No item 7 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma 

comprovação de experiência ou estágio com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social. Pontuamos ainda que em vários momentos foram reabertos os 

prazos para que fosse anexada a documentação. Não é permitida a juntada de 

documento novo na fase recursal. 

 

No item 8 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma 

comprovação de experiência ou estágio com medida socioeducativa. Pontuamos ainda 

que em vários momentos foram reabertos os prazos para que fosse anexada a 

documentação. Não é permitida a juntada de documento novo na fase recursal. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, Indeferindo o recurso de Elaine 

Cristine Campos Santos. 
 

 

2 – Recurso de Gleide Selma de Souza Santos 

Inscrição nº 04745 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

No item 3 – Indeferido. Uma das declarações apresentada é de experiência de estágio, 

no entanto, neste item, o quesito exigido é a comprovação, por instituição competente, 

de experiência de trabalho em atividades de sua área, logo, neste campo a experiência 

em questão não terá nenhuma validade. A outra declaração apresentada não irá pontuar 

para este item, pois não deixa claro o período exato de experiência (ou seja, o início e 

fim ou continuidade do contrato de trabalho), sendo ainda que também não explicita 

com exatidão o tipo de vinculo empregatício (contratado ou voluntário, sendo que 

trabalho voluntário não configura pontuação, conforme edital).  
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Item 4 – Indeferido. O certificado de especialização já foi devidamente pontuado no 

item 1, por preencher os requisitos daquele item. Já no campo 4, pede-se diploma ou 

certificado de conclusão de curso de pós-graduação stictu sensu, sendo que entre a 

documentação apresentada não consta nenhum certificado desta natureza. 

 

Item 5 – Deferido. Foram considerados mais dois certificados de participação em 

cursos de aperfeiçoamento na área de formação, com carga horária mínima de 40 hs. 

 

Item 6 – Indeferido. O certificado de especialização já foi devidamente pontuado no 

item 1, por preencher os requisitos daquele item. Já no campo 6, pede-se diploma ou 

certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área Socioeducação ou 

Direitos Humanos, sendo que entre a documentação apresentada não consta nenhum 

certificado desta natureza. 

 

Item 7 – Indeferido. As declarações apresentadas não irão pontuar para este item pois 

não deixam claro o período exato de experiência (ou seja, o inicio e fim ou continuidade 

do contrato de trabalho), sendo ainda que também não explicita com exatidão o tipo de 

vinculo empregatício (contratado ou voluntário, sendo que trabalho voluntário não 

configura pontuação, conforme edital). 

 

Item 8 – Indeferido. As declarações apresentadas não irão pontuar para este item pois 

não deixam claro o período exato de experiência (ou seja, o inicio e fim ou continuidade 

do contrato de trabalho), sendo ainda que também não explicita com exatidão o tipo de 

vinculo empregatício (contratado ou voluntário, sendo que trabalho voluntário não 

configura pontuação, conforme edital). 

 

Item 9 – Indeferido. Não consta nenhum certificado que preencha os requisitos 

exigidos para este item, que pede certificado de participação em cursos de 

aperfeiçoamento na área da Socioeducação, Direitos Humanos e Direto da Infância e 

Juventude. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o recurso de 

Gleide Selma de Souza Santos, para que seja considerado o item 5. 
 

 

3 – Recurso de Jandira Maria de Andrade 

Inscrição nº 03442 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Item 1 – Deferido. O certificado em questão estava compondo pontuação no item 6, 

mas conforme solicitado pela candidata, foi transferida a pontuação para o item 1, pois 

realmente preenche os requisitos deste item, sendo que exige-se certificado de 

conclusão de Curso de Especialização. Já no item 6 exigia-se diploma ou certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação lato sensu na área de Socioeducação ou Direitos 
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Humanos. Desta forma foi verificado, após nova análise, que o certificado em foco 

adequa-se ao item ora julgado, em acordo com o que pleiteia a candidata. 

 

Item 3 – Deferido. Foram desmembrados 6 semestres dos 22 pontuados no item 3, em 

razão de constar, entre a documentação apresentada, uma declaração que compreendia 

tal período, comprovando a experiência profissional que se exigia para o item 8 

(compreendendo 5 semestres de 15/05/2002 a 20/01/2005 e 1 semestre de 09/09/2008 a 

20/02/2009). Ressaltamos que, como não pode ser duplamente pontuado, somente foi 

aproveitado no item 3, o período de 21/02/2009 a 07/05/2013.  

 

Item 5 – Indeferido. Os 06 certificados apresentados preenchem os requisitos exigidos 

e já foram devidamente pontuados. 

 

Item 7 – Indeferido. O período de experiência profissional em um mesmo local não 

pode configurar pontuação em mais de um quesito, logo a experiência de trabalho da 

candidata já foi pontuada nos itens 3 e 8.  

 

Item 8 – Deferido. Foram desmembrados 6 semestres dos 22 pontuados no item 3, em 

razão de constar entre a documentação apresentada, uma declaração que compreendia 

tal período, comprovando a experiência profissional que se exigia para este item. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o recurso de 

Jandira Maria de Andrade, para que sejam considerados os itens 1 e 8. 
 

 

4 – Recurso de Josineide Martins Marcos 

Inscrição nº 05771 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Item 1 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente, sendo que neste item se 

exigia o certificado de conclusão de Curso de Especialização, que já havia sido 

considerado. 

 

Item 2 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente, sendo que neste item se 

exigia o certificado de conclusão de graduação, que já havia sido considerado. 

 

Item 3 – Deferido. Diante da documentação apresentada foi constatada a existência de 

uma declaração que comprovava a experiência profissional de 57 semestres, lembrando 

que a pontuação máxima são 10 (dez) pontos. 

 

Item 5 – Indeferido. Os 02 certificados apresentados preenchem os requisitos exigidos 

e já foram devidamente pontuados. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, Deferindo Parcialmente o recurso de 

Josineide Martins Marcos, para que seja considerado o item 3. 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

5- Recurso de Amanda Gois Santos  

Inscrição nº 04924 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

Item 02 – Deferido- O diploma da graduação já havia sido devidamente pontuado no 

item 02. 

 

Item 03 – Deferido- A candidata foi pontuada referente a sua experiência profissional 

de 2 semestres na Secretaria Municipal de Educação de Lagarto e 2 semestres no projeto 

“Se Liga”, tendo em vista que semente a declaração referente ao ano de 2009 fala 

expressamente em ano letivo; o período de 2010 a 2012 não especifica as datas de início 

e fim, sendo assim considerado apenas o ano completo de 2011.  

 

Item 05 - Deferido – A candidata foi contemplada com a pontuação de 9 certificados de 

40h ou mais, na sua área de formação, atingindo a pontuação máxima que são 10 (dez) 

pontos.  

 

Item 06 - Indeferido - O certificado de Psicopedagogia não pode ser considerado pois 

não está relacionado a exigência do item 06, o mesmo foi pontuado no item 01. 

 

Item 08 - Deferido- Na documentação apresentada relacionada à experiência de 

trabalho no PETI consta a data de 2006 a 2008, podendo apenas ser considerado 2 

semestres consecutivos pois não há especificação das datas de início e fim. 

 

Item 9 – Deferido- Foram considerados 3 certificados de 20h.   

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Amanda Gois Santos. 

 

 

6- Recurso de Advanusia Santos Silva 

Inscrição nº 04085 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

Item 01 – Deferido – Reconhecida e pontuada, Especialização em Didática e 

Metodologia do Ens. Superior- Faculdade São Luís/2009. 

 

Itens 03 e 07 – Deferidos Parcialmente- A comissão analisou e verificou que a 

quantidade de semestres trabalhados está correta, porém distribuída de forma 

equivocada, uma vez que, pelos documentos anexados, a candidata possui a experiência  

em sala de aula que deve ser pontuada no Item 03, além de experiência no PROJOVEM 

que deve pontuado no Item 07, por se tratar de população em situação de 

vulnerabilidade social. Dessa forma, a candidata totaliza a pontuação máxima em ambos 

os itens. 
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Item 04 – Indeferido - A candidata requereu que seja pontuada a Pós-Graduação  

“Lato Sensu” Psicopedagogia Clinica e Institucional- Faculdade São Luís/2009. No 

referido item é exigido “Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação                 

“STICTU SENSU”, ou seja, mestrado ou doutorado. Ademais, também não poderia ser 

pontuada no item 06, pois a especialização precisar ser na área de Socioeducação ou 

Direitos Humanos. 

 

Item 08 – Indeferido – A candidata por mais uma vez requereu que fosse considerado 

também neste item Projovem Urbano - SEMEAR- 2009 a 2010 e Projovem Urbano- 

N.S. do Socorro- 2012 a 2013, contudo o projovem não constitui, de maneira alguma, 

execução de medida socioeducativa em meio aberto ou fechado. Experiência já 

justificada acima (itens 03, 07) e não foi encontrado em nenhum documento anexado 

nada que acrescente pontos ao exigido. 

 

Item 09 – Indeferido – A candidata requereu reconhecimento de Certificado Curso de 

Direitos Humanos -UFS. A comissão analisou todos os certificados anexados e não 

identificou o certificado existente da UFS, apenas comprovante da ação de extensão 

“Educação em Direitos Humanos”, na qual não consta carga horária.  

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Advanusia Santos Silva. 

 

 

7- Recurso de Luana Cardoso Ferreira  

Inscrição nº 04655 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

Nos itens 01, 02 e 03- A comissão analisou e justifica que o nome não apareceu na lista 

por erro de sistema. 

 

No item 7- Deferido: Foi considerado o estágio da instituição ILBJ, pontuando três 

semestres. Tendo em vista que a declaração anexada informa que na função de 

pedagogo suas atividades eram de orientação dos professores (no que se refere explicar 

a metodologia pedagógica do instituto), e não de trato direto com o público alvo, não 

pontuamos o referido período. 

 

No item 8 – Indeferido- A comissão analisou e o estágio do ILBJ (Instituto Luciano 

Barreto Junior), foi pontuado somente no item 07 por se tratar  de experiência ou 

estágio, comprovados, com população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social e 

não experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas 

em meio aberto e/ou fechado. No item 09- Indeferido – A comissão analisou e nos 

citados certificados o conteúdo programático na se encaixa no tema exigido pelo item. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Luana Cardoso Ferreira. 
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8 - Recursos de Maria José Lima da Silva   

Inscrição nº 04850 

Resultado: INDEFERIDO 

 

No item 07- A comissão analisou o pleito da candidata, e justifica que a existência dos 

decretos de nomeações para o Conselho Tutelar, com datas de 12 de janeiro de 2007 e 

12 de Janeiro de 2010, não pode ser considerado para contagem de semestre visto que 

não caracteriza necessariamente o exercício dos 3 (três) anos de mandato. Para esse 

propósito seriam necessários os decretos de exoneração correspondente a cada uma 

delas, para que assim pudesse ser contado o tempo exato, dia, mês e ano, considerando 

o início e o fim  das atribuições no Conselho Tutelar, conforme determinado pelo edital: 

“6.3. As Certidões/Declarações de que tratam o subitem 6.1. deverão ser emitidas em 

papel timbrado da instituição, no qual conste CNPJ, telefone e endereço, e deverão 

informar o período de trabalho (início e termino) ou a quantidade de semestres 

trabalhados”.  Ademais, corrigimos o erro de pontuação da especialização no item 6, 

pontuando-o corretamente no item 1 por não se tratar de 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. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERIDO o recurso de Maria 

José Lima da Silva. 

 

9 - Recurso de Maria Zenaide Santos    

Inscrição nº 05407 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

No item 04 - A comissão analisou o item pleiteado pela candidata e pontuou a 

especialização no item 1. Ressaltamos que não foi pontuado no item 4 por não se tratar 

pós-graduação stictu sensu (mestrado ou doutorado) nem no item 6, por exigir 

especialização na área de Socioeducação ou Direitos Humanos. 

 

No item 09 – Apesar da candidata ter anexado diversos certificados, os cursos da área 

de Direito não tratam especificamente de Direitos Humanos ou Direitos da Criança e 

Adolescente. Contudo, há 2 (dois) que se adéquam ao item 5 (II Seminário Nacional de 

Educação (60 horas) e XV Seminário de Educação (50 horas), ambos promovidos pela 

UVA).  

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Maria Zenaide Santos. 

 

 

10 - Recurso de Rivanda Souza     

Inscrição nº 03014 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  
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No item 01 Indeferido – Certificado de conclusão de Curso de Especialização, com 

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

reconhecido pelo Governo Federal. Não foi anexado nenhum documento que comprove 

a especialização exigida no item referido. 

 

No item 02 Indeferido – O item referido já foi pontuado devidamente. 

 

No item 03 Deferido em parte - A comissão reanalisou toda documentação anexada, 

sendo comprovado três semestres de experiência profissional na área (SESI), mas não 

foi aproveitado o estágio, tendo em vista que o edital prevê no item 6.5. que para os 

cargos/empregos, cuja escolaridade exigida seja o nível superior concluído, somente 

será computado como experiência profissional na área de formação, as atividades 

laborais desenvolvidas após a graduação. Ou seja, o estágio somente é pontuado nos 

itens 7 e 8. 

 

No item 05 – Deferido – Foram pontuados 5 certificados. 

 

No item 08 – Deferido em parte - A comissão reanalisou toda documentação anexada, 

sendo comprovado três semestres de experiência profissional com medida 

socioeducativa. O estágio na Renascer começou em 1º de fevereiro de 2012, não 

podendo ser duplamente pontuado pois tem período concomitante ao trabalho realizado 

no Programa Brasil Alfabetizado. O tempo posterior a 19/10/12 soma apenas um 

semestre completo. 

 

No item 09 – Deferido – A comissão reanalisou os documentos anexados e foram 

pontuados três certificados conforme exigido pelo edital. 

 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso de Rivanda Souza . 

 

 

Aracaju, 10 de março de 2014. 

 

 

Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 

 


