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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 03/2013 

Edital nº 22 – Resultado dos Recursos de Socioeducador 

 

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 Sócio 

Educador da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. 

 

1- Recurso de Aderval Vieira de Franca  

Inscrição nº 05265 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

No item 2 - O candidato solicita mais pontuações, sendo que não anexou documentos que 

comprovem a experiência na área exigida no item referido. A comissão analisou pontuando um 

semestre da experiência de sócio educador comprovada na carteira de trabalho. 

No item 3 – O tempo comprovado na carteira de trabalho não completa o período exigido de 1 

semestre, por contrato. Os períodos não são somados.  

Nos itens 4 e 6- Os certificados anexados não contaram  para as áreas exigidas no item referido. 

No item 8- a comissão reavaliou a experiência de trabalho pontuando mais 1 semestre 

 

2 - Recurso de Adilson dos Santos  

Inscrição nº 06161 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

Nos itens 4 e 6- Foram aproveitados um certificado para cada item. Os demais não são 

considerados na área exigida pelo item referido, ratificando a pontuação anterior. 

No item 7- O diploma foi considerado no item 5, sendo que o documento só pode ser pontuado 

em apenas um item. 

 No item 8 – O período de experiência profissional não pôde ser considerado, pois não 

informava data inicial e final para contabilização de semestres trabalhados. Em relação ao 

estágio, não foi aproveitado, pois não demonstra que foi nas áreas exigidas pelos itens 2 e 3. 

 

3-  Recurso de Adriana Andrade de Jesus 

Inscrição nº 03177 

Resultado: INDEFERIDO 

A candidata solicita pontuação no item 3, sendo que não há comprovação de experiência na 

área  exigida pelo item referido. 

No item 4 – Não há comprovação de certificados nas áreas exigida no item. 

No item 6 – Nos documentos anexados foram considerados dois certificados na área exigidas 

no item, sendo assim, a comissão ratifica a pontuação. 

No item 7- A comissão pontuou o diploma no item 5. Ressaltamos que no item 7, o candidato 

só pontuaria se possuísse  outra graduação. 

 

4- Recurso de Adriana dos Santos  

Inscrição nº 05900 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 
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Não há irregularidades nos documentos anexados. Foram aproveitados 2 certificados nos itens 

4 e 6. Os demais cursos não foram considerados.  

 

5- Recurso de Adriano Ismerim Lopes 

Inscrição nº 03058 

Resultado: INDEFERIDO 

O candidato solicita que sua experiência de trabalho no HUSE seja pontuada, mas não há 

documentos anexos que comprovem tal experiência. Os documentos entregues posteriormente, 

no período do recurso, não foram considerados. 

O candidato requer pontuação referente à disciplinas curriculares do curso de Direito 

relacionadas aos Direitos Humanos, porém o mesmo não apresentou nenhum documento que 

comprove a disciplina e a carga horária. 

Os documentos que comprovam a experiência, não foram anexados dentro do prazo estipulado, 

dessa forma não é possível considerar os documentos entregues posteriormente no momento do 

recurso. 

O curso de Escolta Armada não foi possível pontuar, pois não foi identificada a carga horária 

no certificado do mesmo. 

 

6 - Recurso de Alessandra de Oliveira Santos 

Inscrição nº 04435 

Resultado: INDEFERIDO  

O certificado do curso “Prevenção do uso de drogas para educadores de escola públicas” já 

havia sido pontuado no item 6. O Diplona de Nível Superior já havia sido pontuado no item 5. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, INDEFERINDO o recurso de Alessandra de 

Oliveira Santos, conforme explanação acima. 

 

7 - Recurso de Alessandra Regina de Souza Pinheiro  

Inscrição nº 03028 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

A candidata requereu pontuação em cursos na área de educação e religião, ambos de 20 horas, 

porém os temas não se relacionam especificamente com os temas exigidos no edital: 

Socioeducação, Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude. 

Os certificados anexados referentes aos cursos de “Educação e tecnologia”, “Micro-

computador”, “Fundamentos Políticos-Pedagógicos da LDB” e “Recepcionista de 

Consultório”, não foram pontuados pois fogem aos temas exigidos no edital. 

Todos os certificados da Faculdade Serigy não apresentaram grade curricular que comprovem 

relação com os temas exigidos no edital. 

Corrigimos a pontuação de experiência de trabalho. 

 

8 - Recurso de Alex de Souza Passos 

Inscrição nº 02869 

Resultado: INDEFERIDO 

Na documentação em anexo não consta o “Diploma registrado sob o numero 3636, livro 100, 

folha 908 em 12/12/2013, processo numero 027030/13-14, nos autos da UFS/MEC”, citada no 

recurso pelo candidato. 
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A Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso de Alex de Souza 

Passos. 

 

9- Recurso de Alex Pereira Gomes 

Inscrição nº 03343 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 1 já estava pontuado o certificado de nível médio. 

No item 2 foram pontuados 3 semestres de experiência de trabalho como agente de disciplina. 

No item 4 não há documentos em anexo que comprovem a exigência do item. 

No item 9 foi pontuado o curso de “Capacitação em Unidade Prisional”. 

 

 10- Recurso de Alexsandra Souza dos Santos 

Inscrição nº 04115 

Resultado: INDEFERIDO 

A candidata pleiteou que fosse pontuada sua experiência no Projovem, porém foi identificado 

que a citada experiência de 3 semestres já havia sido pontuada no item 2. 

Quanto ao diploma de Licenciatura de Matemática, foi identificado que já havia sido pontuado 

no item 5.  

 

11- Recurso de Alisson Britto Mendes 

Inscrição nº 04539 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

A experiência de trabalho de 7 semestres como Agente de Disciplina foi considerada no item 2. 

A experiência de 5 anos como soldado no 28º BC já havia sido pontuada no item 8. Dentre os 

certificados apresentados, somente 4 apresentaram carga horária e estavam relacionados à área 

de segurança pública e/ou privada e já haviam sido pontuados.  

 

12- Recurso de Alisson da Silva 

Inscrição nº 3295 

Resultado: INDEFERIDO 

O candidato não apresentou o certificado ou qualquer outro documento que comprove a 

conclusão do nível médio, conforme pré-requisito obrigatório do edital. Dessa forma o 

candidato permanecerá reprovado.  

 

13- Recurso de Alisson Silva dos Anjos 

Inscrição nº 02874 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

O documento anexado pelo candidato que comprova a experiência de estágio como professor 

de Educação Física, não comprova intervenção com população de risco e/ou vulnerabilidade 

social e nem em Medida Socioeducativa. 

Foi aceita a declaração que comprova a Licenciatura em Educação Física e pontuada no item 5. 

O certificado do “Colóquio diversidade, cidadania e repressão de Estado” carga horária de 40h 

foi pontuado no item 6. 

 

14- Recurso de Allen Douglas Mota Nascimento 

Inscrição nº 05974 
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Resultado: DEFERIDO 

A experiência profissional comprovada como agente de disciplina em unidade prisional de 5 

semestres foi pontuada no item 2. 

Foi alterada a pontuação do item 8, sendo considerados 2 semestres de experiência como 

frentista e repositor.  

 

15- Recurso de Amanda Santana Lima 

Inscrição nº 03476 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

A experiência profissional comprovada como coordenadora do CRAS estava devidamente 

pontuada no item 2. 

No item 4 foram pontuados 3 certificados com carga horária de 20 horas, porém os demais 

certificados anexados não tinham carga horária relevante referente aos temas solicitados. 

No item 6 só foram anexados 3 certificados de cursos de 40h que já estavam devidamente 

pontuados. 

 

16- Recurso de Amilson Chagas Souza 

Inscrição nº 02830 

Resultado: INDEFERIDO 

O item 2 foi pontuado corretamente: a experiência de estágio de 3 semestres (08/08/2011 a 

27/04/2013), onde cada semestre vale 5 pontos, portanto 3 x 5 = 15. 

No item 5, o documento de conclusão de curso superior em Serviço Social já estava 

devidamente pontuado. A pontuação máxima do item é 8, portanto 1 certificado vale 8 pontos e 

só pode ser pontuado em um único item. 

 

17- Recurso de Amilton Freire da Silva 

Inscrição nº 04179 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 2 o “Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa de Estágio” da Fundação 

Renascer, não comprova o trabalho com população de risco e/ou vulnerabilidade social, bem 

como com as medidas socioeducativas. 

Nos itens 4, 6 e 9 os certificados apresentados não estão relacionados com os temas exigidos no 

edital. 

No item 8 a pontuação atribuída estava correta, inclusive ultrapassando a pontuação máxima de 

10 pontos no total. 

 

18 - Recurso de Ana Angélica Santos de Jesus Matos 

Inscrição nº 03448 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2 a candidata recebeu a pontuação correta, ou seja, 4 semestres que totalizam 20 

pontos. 

No item 4 foram pontuados 3 certificados em anexo, com 20h, dentro da área exigida, porém 1 

dos certificados consta o nome de outra pessoa.  

No item 6 a pontuação foi alterada, pois foi considerado o certificado do Projovem, totalizando 

5 certificados, totalizando a pontuação máxima do item. 
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O item 7 só pode ser pontuado mediante documento que comprove formação em nível superior, 

porém a candidata apresentou o certificado de participação na I Semana de Estudos Clássicos 

da UFS de 40h. 

No item 8 a candidata não foi pontuada, pois a documentação em anexo se refere a experiência 

de estágio. 

 

19 -  Recurso de Ana Cristina Alves de Jesus 

Inscrição nº 02937 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 1 o certificado de “Técnico em edificação” não foi considerado, pois a pontuação 

máxima do item  é de 1 ponto.  

No item 2 não esta explicito na declaração que a experiência de estágio foi com público em 

situação de vulnerabilidade social.   

Nos anexos não constam os certificados que a candidata solicita a pontuação “Educação 

ambiental” e “Informática educativa”. 

A candidata solicita pontuação do certificado do “Curso de educação de jovens e adultos” 

porém apenas dois tópicos do referido curso estão relacionados com a exigência do edital, desta 

forma foi pontuado no item 4.   

O diploma de graduação em “Licenciatura em Biologia” foi pontuado no item 5. 
 

20 - Recurso de Ana Lucia Dos Santos 

Inscrição nº 05342 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2 foi pontuada a experiência de 11 semestres como Conselheira Tutelar. 

O curso do SINASE já havia sido pontuado no item 6. 

A candidata pleiteia o reconhecimento do curso superior, porém a mesma não apresentou 

nenhum documento que comprove a conclusão do ensino superior.  

O certificado do Instituto Rui Barbosa já havia sido pontuado no item 1. 

No item 9 não foi apresentado nenhum documento na área de segurança pública e/ou privada.     
 

21 - Recurso de Anderson Miguel dos Santos 

Inscrição nº 03428 

Resultado: INDEFERIDO 

A declaração apresentada comprovando a experiência como agente de proteção do Juizado 

consta a data de 2012 a 10 de dezembro 2013, portanto só foi possível considerar 2 semestres.  
 

22 - Recurso de Andréa de Souza Pinheiro 

Inscrição nº 03022 

Resultado: INDEFERIDO 

Os certificados que a candidata solicita a pontuação não estão relacionados aos temas afins a 

que se refere o edital. 

O certificado de Pós-graduação já havia sido pontuada no item 6. 
 

23 - Recurso de Andrea Passos e Souza  

Inscrição nº 02902 

Resultado: INDEFERIDO 
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Os certificados que a candidata solicita a pontuação não estão relacionados aos temas afins a 

que se refere o edital. 

O certificado de Pós-graduação já havia sido pontuada no item 6. 

 

24 - Recurso de Angélica Ferreira da Silva 

Inscrição nº 04004 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 3 a candidata recebeu a pontuação referente a documentação em anexo que comprova 

a experiência de trabalho no CREAS como Assistente Social no período de fevereiro a 

dezembro do 2013, totalizando assim 1 semestre, sendo contemplada com 6 pontos e não 2 

pontos como estava pontuada anteriormente. 

No item 6 não é possível pontuar a Pós-graduação ainda não concluída, pois não consta 

nenhum comprovante das disciplinas cursadas. 

O certificado de nível superior da candidata já havia sido pontuado no item 5. 

 

25 - Recurso de Angélica Rodrigues da Cruz Nascimento   

Inscrição nº 02963 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 3 – Indeferido Diante a documentação apresentada não existe nenhuma comprovação de 

experiência profissional com medida Socioeducativa sendo que a experiência como 

Coordenadora no PETI configura-se experiência com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social; já foi pontuado no item 2. 

Item 7 – Indeferido O diploma já foi devidamente pontuado no item 05, sendo o certificado na 

área da Educação.  

Item 9 – Indeferido A candidata pleiteou pontuação neste item com diploma de Conselheira 

Tutelar, no entanto, tal documento não preenche os requisitos exigidos para este item, que seria 

o “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 20 horas, na área de 

Segurança Pública e/ou Privada”. Bem como, não foi encontrado nenhum outro certificado que 

respondesse as exigências para tal pontuação.  

 

26 - Recurso de Anne Caroline Veiga dos Santos 

Inscrição nº 04082 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 1 – Documento anexado não é válido, por não comprovar “diploma ou Certificado de 

conclusão de curso de nível médio”. A candidata não foi classificada por não comprovar 

documentação neste item. 

No item 2 – Os Documentos apresentados não comprovam a data fim das atividades 

desenvolvidas. O estágio do curso de direito do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública foi 

pontuado no item 8 . 

 

27 - Recurso de Anselmo Luiz Xavier 

Inscrição nº 03398 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item  2 – A experiência “EJAEF”, não é válido para pontuação neste item. O “Projovem 

Urbano” foi considerado dois semestres. 
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No item 7 - Pós-Graduação foi pontuado no item 6. Este item é pontuado para outras 

graduações. 

 

28 - Recurso de Antonio José dos Santos Costa 

Inscrição nº 03060 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 2 “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social” o candidato não possui documentação comprobatória para este item. 

No item 3- “Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas 

em meio aberto e/ou fechado”. Não foi identificada documentação que comprove experiência 

na área exigida pelo item referido. 

No item 4 – “Certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área da 

Socioeducação...” não foi apresentado certificado comprobatório. 

No item  5 – O item foi pontuado. 

No item 7 - Pós-Graduação  foi pontuado no item 6. Este item é pontuado para outras 

graduações. 

No item 9 – “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 20 horas, na 

área de Segurança Pública e/ou Privada”. Nenhum certificado apresentado é pontuado no item 

referido. 

 

29 - Recurso de Carlos André Santos da Silva  

Inscrição nº 04973 

Resultado: INDEFERIDO 

Todos os recursos do candidato foram indeferidos por não ter documentação comprobatória. 

 

30 - Recurso de Carlos Roberto de Souza Pereira  

Inscrição nº 02812 

Resultado: Deferido Parcialmente 

Item 1-Foi pontuado. 

Item 2-A experiência profissional comprovada, foi pontuada no item 8. 

No item 3- Não apresentou documentação que comprove experiência na área exigida pelo item 

referido. 

Nos itens 6 e 8 –não há pontuação para acrescentar. 

No item  9 – Foi considerado mais um certificado na área exigida pelo item. 

 

31 - Recurso de Cássia Eugenia F. Santana  

Inscrição nº 05159 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2-Não foi apresentado documentação que comprove a experiência profissional na área. 

Item 7- O diploma já foi considerado no item  5. 

 

32 - Recurso de CID CLAY DE OLIVEIRA SANTOS 

Inscrição nº 02745 

Resultado: DEFERIDO 
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Item 2- A pontuação foi corrigida e remanejada do item 8 para este item, uma vez que a 

documentação acostada não comprova que todo o período laborado foi com medida 

socioeducativa. 

 

33 - Recurso de CLAUDIANE ALVES DA SILVA  

Inscrição nº 03068 

Resultado:INDEFERIDO 

A candidata foi reprovada por não apresentar “Diploma ou Certificado de conclusão de curso 

de nível médio”. 

 

34 - Recurso de CLAUDIO FRANCISCO BARROS DOS SANTOS 

Inscrição nº 04138 

Resultado: INDEFERIDO 

As declarações apresentadas não comprovam trabalho com medidas socioeducativas em meio 

aberto (PSC e LA) ou fechado (Internação), não sendo devida pontuação no item 3. O período 

laborado na Defensoria e estágio cidadão foram pontuados no item 2 e os demais no item 8. 

 

35 - Recurso de CLEIDE DOS SANTOS CARVALHO BITENCOURT 

Inscrição nº 05501 

Resultado: DEFERIDO 

Item 1 –  A comissão analisou o recurso, considerando o diploma. 

Item 2- Foi considerado 2 (dois) semestres da declaração do projovem . 

Nos itens 3 e 4 - Candidata não apresentou certificados que comprove experiência na área. 

No item 6 – Foi pontuado o Diploma na área de direitos Humanos. 

No item 6- Foi considerado o certificado do Projovem Urbano  e a Pós – Graduação. 

No item 8 – Foi pontuado o que foi anexado. 

 

36 - Recurso de CLEO CLAYTON SANTOS SILVA 

Inscrição nº 04355 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1- Foi pontuado anteriormente. 

Item 4- Foi pontuado anteriormente. 

Item 5- Foi pontuado anteriormente. 

Item 6- Não apresentou documentação que comprove pontuação para este item. 

Item 7- Feito correção e creditado os pontos. 

Item 8- Pontuação máxima já foi creditada. 

 

37 - Recurso de Cleones de Matos Maia 

Inscrição nº 04682 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 - Foi pontuado a carteira profissional na área de agente de disciplina. 

Item 6- Não apresentou certificados. 

No item 8 - Foram computados 7 semestres. 

 

38 - Recurso de CRISTIANE NUNES DE SANTANA MELO HUSSAIN 
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Inscrição nº 03081 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 2 , 3, 4 , 5 e 6 - A comissão analisou os documentos apresentados e ratificou a 

pontuação anterior. 

 

39 - Recurso de CRISTIANO LIMA SANTANA 

Inscrição nº 03225 

Resultado: INDEFERIDO 

Os arquivos não foram corretamente anexados.  

 

40 – Recurso de DANIEL DANTAS ALMEIDA 

Inscrição nº 03454 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

A comissão analisou os documentos apresentados e acrescentou a pontuação referente à 

experiência profissional geral. O período trabalhado para Fundação Renascer, por meio de 

empresa terceirizada, não foi pontuado porque não há documentação que compro quanto tempo 

foi trabalhado especificamente com medida socioeducativa. Vale ressaltar que o ocupante do 

cargo de educador social poderia trabalhar em qualquer das unidades, sejam elas preventiva, 

protetiva ou socioeducativa. Um dos certificados apresentava carga horária inferior ao exigido. 

 

41 - Recurso de DANIEL MAX DA SILVA SOUZA 

Inscrição nº 03225 

Resultado: INDEFERIDO 

A candidata solicita pontuação nos itens 2, 3 e 8, sendo que não há documentos para avaliação. 

Nos itens 4 e 9 - A comissão analisou os documentos apresentados e ratificou a pontuação 

anterior. 

 

42 - Recurso de DANIELLE SANTOS GONÇALVES 

Inscrição nº 02990 

Resultado:  INDEFERIDO 

No item 3- Não apresentou documentação que comprove experiência na área exigida pelo item 

referido. 

No iten 4 – não há certificado para pontuação no item em questão. 

No item 7 – Neste item são consideradas outras graduações e o candidato não apresentou. 

No item 9 – Não há certificados na “área de Segurança Pública e/ou Privada” 

 

43 - Recurso de DEBORA BISPO DE FRANÇA  

Inscrição nº 05538 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2- Pontuação máxima já foi creditada. 

No item 4 – Alguns certificados foram considerados para pontuação no item em questão. 

No item 6 - Pontuação máxima já foi creditada. 

No item 7 – Neste item são consideradas outras graduações e o candidato não apresentou. 
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44 - Recurso de DEISIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 

Inscrição nº 04951 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 4 – Não foi identificado nenhum certificado que elevasse a pontuação. 

No item 6 - Não foi identificado nenhum certificado que elevasse a pontuação. 

No item 7 – Neste item são consideradas outras graduações e o candidato não apresentou. 

No item 8 – Foram identificados 4 semestres completos. 

 

45 - Recurso de DEJENANE FERREIRA FIGUEIREDO RODRIGUES  

Inscrição nº 05748 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 4 – Alguns certificados atendem ao item solicitado. 

O período trabalhado em sala de aula (SEED) não se enquadra como experiência com 

população em situação de risco ou vulnerável. 

 

46 - Recurso de DENILZA SOUZA SANTANA CRUZ 

Inscrição nº 05584 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Revisto e pontuado, considerando o diploma de nível superior 

Item 2 – Não consta documentação comprobatória  

Item 3 - Não consta documentação comprobatória 

Item 4 – Revisto e pontuado 

Item 5 – A pontuação existente está correta 

Item 6 – Não há certificados com carga horária mínima de 40h, portanto não tem como pontuar. 

Item 7 – - Para pontuar esse item deveria haver mais um curso de nível superior em qualquer 

área do conhecimento. A pontuação devida para o curso de Serviço social foi feita no item 5. 

Item 8 – a pontuação está correta, equivalente a 7 anos e meio o que equivalem a 15 semestres. 

 

47 - Recurso de EDENIA SILVA DE ALCANTARA 

Inscrição nº 03003 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Foi pontuado 1 semestre de trabalho na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e 4 

semestres como Coordenadora do Serviço Social da SMS de Socorro. 

Item 3 – O edital  prevê que o estágio somente será pontuado se apresentado o termo de 

compromisso, conforme a Lei nº 11.788/08, além de certidão/declaração, de pelo menos um 

dos entes, do início e término. Assim, corrigimos o erro de pontuação anteriormente atribuída 

ao item. Ademais, as declarações de estágio ou não especificam ou período ou não especificam 

o local de trabalho para que pudesse ser analisada a pertinência ao item. 

Item 6 - Revisto e pontuado, considerando o Certificado de Pós - graduação em Direitos 

Humanos; 

Item 7 - Para pontuar esse item deveria haver mais um curso de nível superior em qualquer área 

do conhecimento. A pontuação devida para o curso de Serviço Social foi feita no item 5; 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

Item 8 – A candidata solicita pontuação do CURSO DE PSICOLOGIA DA 

PERSONALIDADE NO PERÍODO DE 02.07.2007 Á 13.07.2007 PROMOVIDO PELA SEC 

DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA 40H. No entanto, o mesmo foi pontuado no item 

6, sendo mais pertinente. 

Obs:. A candidata pede revisão da classificação por idade, pois os classificados do numero 80 a 

83 têm idade inferior a dela e com pontuação igual, porém a classificação maior. Contudo, o 

edital prevê 3 critérios de desempate, dentre os quais, a idade é o último. 

 

48 – Recurso de EDENILZA MIRANDA SANTANA 

Inscrição nº 04833 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

A Comissão analisou o pleito da candidata e pontuou na apresentação do diploma, experiência 

de 2 semestres de trabalho e participação em curso de Educação Inclusiva, contudo não é 

possível aceitação de diploma de nível superior, por se tratar de documento novo. 

 

49 - Recurso de Edilson Menezes de Jesus 

Inscrição nº 03246 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item – 3  –  Indeferido – O candidato pleiteia pontuação, no sentido de: “No ano de 2009 tive 

experiência com menor idade no conselho tutelar no Município de Moita Bonita. durante um 

ano” Entretanto o anexo está ilegível. Impossibilitando a visualização do conteúdo com dados 

do contratado e contratante. E no prazo do recurso não foi apresentado o documento legível.  

Item – 4 –  Indeferido  - O candidato está recorrendo pontuação no Item. A comissão em 

analise não constata nenhum documento anexo que venha justificar o atendimento ao pleito. O 

único documento anexado que estaria em conformidade com o exigido seria “I Conferência 

“Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente” que, como já detectado anteriormente e 

informado no ato do recurso que  não foi aceito por está  borrado/manchado. Bem como os 

outros Certificados não pontuam por não estarem no contexto do tema “Certificado de 

participação em cursos de aperfeiçoamento na área da Socioeducação, Direitos Humanos e 

Diretos da Infância e Juventude, com carga horária mínima de 20 horas”. 

Item – 6 – Indeferido -  A comissão  analisou a documentação anexada ao item e não foi 

encontrado nenhum anexo referente à “Certificado de participação em cursos, com carga 

horária mínima de 40 horas, na área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas afins”.   

Item – 8 -  Indeferido –  A comissão analisou o documento anexado referente ao item, e 

concluiu que não pode ser comprovado o tempo exato de experiência na área exigida. Vez que 

na cópia documentada está somente à data de admissão  

Item – 9 -  Deferido –  O candidato apresentou para este item no prazo do recurso documento 

legível “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 20 horas, na área 

de Segurança Pública e/ou Privada”, comprovando sua participação, sendo considerado para 

este item 2 certificados.  

 

50 - Recurso  de Edmeire Alves do Santos Moura   

Inscrição nº 04055 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item – 1 – Deferido-  Se informa que o pleito foi atendido mas não haverá alteração visto que a 

pontuação máxima é 01. 
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Item – 4 – Deferido Parcialmente – A comissão analisou os documentos e verificou que só o 

certificado de 24 horas com tema “Saúde, Sexo e Drogas” faz parte dos exigido pelo item.  

Item – 5 – Deferido e pontuado.   

Item – 6 – Deferido Parcialmente – A comissão analisou o pleito concluindo que só  3 cursos 

se encaixam ao exigido no item acima: 01 curso de 180 horas com tema Prevenção de uso de 

drogas para educadores da Escola Pública”, e 02 cursos de Libras  

com 40 horas cada.  

Item – 7- Indeferido – o Item pontua “Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, 

emitido por entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC”, o Ensino Superior da 

candidata já foi pontuado no item 5, não podendo ser pontuado duas vezes salvo existisse um 

outro diploma em outra Graduação.  

Item – 8 – Deferido – Foi atendida a solicitação, informando que a quantidade que foi alterada 

de 6 para 8 trata-se de semestre trabalhados e não da pontuação total.  

Item -9- Indeferido - A comissão esclarece que os certificados não foram pontuados devido a 

não estar de acordo com o exigido → “Certificado de participação em cursos, com carga 

horária mínima de 20 horas, na área de Segurança Pública e/ou Privada”. 

  

51 - Edvaldo Barbosa de Santos Junior 

Inscrição nº 02781 

Resultado: INDEFERIDO  

 

Item – 1 –  Indeferido - Nível médio já pontuado. Não foi anexado nenhum documento que 

comprove o Nível Superior em Direto. 

Item – 2 –  Indeferido - O candidato pleiteou  que fosse reavaliado esse Item alegando que 

foram trabalhados 3 anos como vigilantes e o serviço nas Forças Armadas, porém estás 

experiências já estão pontuadas no item 8. 

Item -3- Indeferido - Não foi anexado nenhum documento que comprove o Nível Superior. 

Item – 4 – Indeferido -  A Comissão informa que neste Item só pode ser pontuado “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” e que os mesmos 

devem ser extracurriculares, bem como deveriam ser anexados no momento da inscrição antes 

do período do Recursos.  

Item -5- Indeferido - Não foi anexado nenhum documento que comprove o Nível Superior. 

Item – 6 – Indeferido -  A Comissão informa que neste Item só pode ser pontuado “Certificado 

de participação em cursos, com carga horária mínima de 40 horas, na área de Socioeducação, 

Direitos Humanos e temas afins.” e que os mesmos devem ser extracurriculares, bem como 

deveriam ser anexados no momento da inscrição antes do período do Recursos.  

Item – 7 - Indeferido – Não foi anexado nenhum documento que comprove o Nível Superior 

em Direto. 

Item – 8 -  Indeferido – A comissão analisou os documentos anexados e a informação do 

pleiteante e concluiu que a pontuação esta correta (1 semestre/Forças Armadas e 6 

semestres/Vigilante). 

Item -9-  Indeferido – A pontuação esta correta porem o candidato apresentou só um 

documento que comprove “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima 

de 20 horas, na área de Segurança Pública e/ou Privada”. 
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52 - Recurso de Elaine Silva Leal 

Inscrição nº 04925 

Resultado: DEFERINDO PARCIALMENTE 

No item 1 – Deferido. A candidata apresentou o diploma de conclusão de nível superior, logo 

se subtende que para ser graduada é pré-requisito ter o nível médio completo. 

 No item 3 – Indeferido. O trabalho no pró jovem não se configura trabalho com medida 

socioeducativa. 

No item 6 – Indeferido. O certificado questionado já foi pontuado, pois é o único certificado 

apresentado que preenche os requisitos exigidos como Certificado de participação em cursos, 

com carga horária mínima de 40 horas, na área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas 

afins. 

No item 7 – Indeferido. A pontuação foi dada devidamente no item 5, onde exigia diploma de 

curso superior na área de educação, ciências sociais e humanas, sendo que no item 7 pontua-se 

diploma de outras áreas de formação. 

 

53 – Recurso de Elder Jammerson Dias dos Santos 

Inscrição nº 02854 

Resultado: INDEFERIDO 

O candidato não formulou nenhum argumento de recurso. 

 

54 - Recurso de Elenildes Santos Matos da Silva Rodrigues 

Inscrição nº 02799 

Resultado: DEFERINDO PARCIALMENTE 
No item 3 – Indeferido. O trabalho na casa do menor São Miguel Arcanjo não se configura 

trabalho com medida socioeducativa, sendo que tal experiência foi pontuada no item 2, onde foi 

acrescentado mais dois semestres. 

No item 7 – Indeferido. No item 7 pontua-se diploma de outras áreas de formação e não pós 

graduação. 

No item 8 – Deferido. Realmente existem registros de outras experiências profissionais que 

não haviam sido pontuadas anteriormente. 

No item 9 – Indeferido. O certificado em questão foi devidamente pontuado no item 4, sendo 

que se trata de um certificado referente a área de Direitos Humanos. 

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

de Elenildes Santos Matos da Silva Rodrigues, para que seja acrescentado 2 semestres no 

item 2 e considerado a experiência profissional no item 8. 

 

55 - Recurso de Eliana Silva Lima Gouveia 

Inscrição nº 03422 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2 – Deferido. Entre a documentação apresentada existe o registro de experiência 

profissional conforme exige o item em questão, através de uma declaração na qual consta um 

período de dois semestres. 

No item 3 – Indeferido. Não existe nenhuma comprovação de experiência profissional com 

Medida Socioeducativa. 

No item 4 – Deferido. Foi constatado entre a documentação apresentada a existência de um 

certificado que contempla este item. 
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No item 5 – Deferido. Foi constatado entre a documentação apresentada a existência do 

diploma de graduação em Serviço Social. 

No item 6 – Indeferido. A pontuação já foi dada de forma adequada. 

No item 7 – Indeferido. A pontuação foi retificada no item 5, onde exigia diploma de curso 

superior na área de educação, ciências sociais e humanas, sendo que no item 7 pontua-se 

diploma de outras áreas de formação. 

No item 8 – Deferido. Realmente existem registros de outras experiências profissionais que 

não haviam sido pontuadas anteriormente. 

No item 9 – Indeferido. Não consta entre a documentação apresentada nenhum certificado na 

área em questão. 

 

56 - Recurso de Elias Radamés Perez dos Santos 

Inscrição nº02828 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

No item 2 – Indeferido. A pontuação já havia sido dada de forma correta, uma vez que a 

experiência profissional comprovada através de declaração consta apenas 9 semestres. 

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

com medida socioeducativa. 

No item 5 – Deferido. O diploma realmente deve ser considerado neste item, pois é da área de 

ciências humanas e sociais. 

No item 7 – Indeferido. A pontuação referente ao diploma foi dada no item 5. 

No item 8 – Deferido. Foram considerados mais dois semestres que não haviam sido 

pontuados anteriormente, atingindo a pontuação máxima de 10 pontos no item 

 

57 - Recurso de Elinete Dias dos Santos Lima 

Inscrição nº 06169 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Deferido. Experiência profissional comprovada de 22 semestres como educador e 

cuidador social. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 8 – Indeferido. Existem apenas 9 semestres de qualquer experiência profissional. 

Contudo, ressaltamos que a correção dos semestres não altera a nota final, pois a candidata já 

havia atingido a pontuação máxima no item 2. 

 

58 - Recurso de Elison Santos 

Inscrição nº 04457 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 4 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente, pois apenas 3 dos certificados 

apresentados preenche os requisitos. 

Item 6 – Indeferido. A pontuação foi dada corretamente no item 4. 

Item 7 – Indeferido. O diploma já foi devidamente pontuado no item 5. 

 

59 - Recurso de Elizabete Sandra Torres de Oliveira 

Inscrição nº 04108 

Resultado: INDEFERIDO 
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Item 1 – Indeferido. Conforme edital no item 5.4. A presente seleção será realizada em uma 

única etapa: a Avaliação de Títulos, de  

caráter eliminatório e classificatório  

5.4.1. Em caso de igualdade na nota final da Avaliação de Títulos, para fins de  

classificação, o desempate se fará atendendo os seguintes critérios:  

a) maior pontuação na experiência específica;  

b) maior pontuação na experiência geral;  

c) maior pontuação na experiência profissional;  

d) maior idade.  

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 7 – Indeferido. O diploma já foi devidamente pontuado no item 5. 

Item 8 – Indeferido. Certificado de capacitação não se configura comprovação de vínculo 

empregatício. 

Item 9 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não foi encontrado nenhum 

certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 20 horas, na área de 

Segurança Pública e/ou Privada. 

 

60 - Recurso de Elouise Pinheiro Matos 

Inscrição nº 05267 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Intem 5 – Indeferido. O requisito exigido para este item foi o Diploma ou certificado de 

conclusão de curso superior nas áreas de Educação, Ciências Humanas e Sociais, emitido por 

entidade de ensino superior reconhecida pelo MEC, sendo que este diploma já foi devidamente 

pontuado. 

Item 6 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O diploma já foi devidamente pontuado no item 5. 

Item 8 – Indeferido. Entre a documentação apresentada não consta nenhuma comprovação de 

experiência profissional. 

 

61- Recurso de Emeliano Luduvice Neto 

Inscrição nº 03000 

Resultado: INDEFERIDO 

O candidato não formulou nenhum argumento de recurso. Pontuação ratificada. 

 

62 - Recurso de Erica Caroline Oliveira de Lima 

Inscrição nº 03370 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos, 

uma vez que, apenas ter a carga horária exigida não é motivo para obter a pontuação, é 

necessário também que o tema esteja de acordo com o edital. 
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Item 5 – Indeferido. Foi apresentado apenas uma declaração de provável concludente, não 

tendo validade como o Diploma ou certificado de conclusão de curso superior. 

Item 6 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. Foi apresentado apenas uma declaração de provável concludente, não 

tendo validade como o Diploma ou certificado de conclusão de curso superior. 

Item 8 – Indeferido. As duas experiência profissionais apresentadas não completavam o 

período mínimo exigido de 6 meses, conforme edital. 

 

63 - Recurso de Erinaldo Pereira Santos 

Inscrição nº 02904 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2  e 3– Deferido. A experiência profissional comprovada no CASE (1 semestre completo) 

foi aceita. Os outros 6 semestres não pontuam no item 2, pois laborados na RENASCER, mas 

não comprovam todo o período em medida socioeducativa. 

Item 8 – Indeferido. A experiência profissional apresentada, de apenas um semestre, já foi 

pontuada de forma correta. A a notação da CTPS foi considerada documento novo. 

 

64 - Recurso de Evandro dos Santos Silva 

Inscrição nº 02829 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 8 – Indeferido. A experiência profissional apresentada, de quinze semestres, já foi 

pontuada de forma correta, quando dentre estes já foi considerado também os 2 semestres do 

tempo de reservista. 

Item 9 – Indeferido. A pontuação foi dada corretamente. 

 

65 - Recurso de Everton Alves dos Santos 

Inscrição nº 06174 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Indeferido. Não existe nenhuma documentação que comprove a Experiência ou 

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

Item 3 – Indeferido. Não existe nenhuma documentação que comprove a Experiência 

profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou 

fechado. 

Item 4 – Indeferido. O certificado apresentado não preenche os requisitos exigidos, e não 

apresenta o que versou o congresso. 

Item 5 – Deferido. Foi apresentado o certificado de conclusão de curso superior, conforme 

exigido pelo edital. 

Item 6 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O certificado de conclusão de curso já foi devidamente pontuado no item 

5. 

Item 8 – Indeferido. Não consta nenhum documento anexado que comprove a experiência 

profissional. 
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66 - Recurso de Fábio Alexandre Santos Carvalho 

Inscrição nº 05650 

Resultado: INDEFERIDO  

No item 1 Indeferido. O candidato já havia apresentado o certificado de conclusão do ensino 

médio e já tinha sido pontuado anteriormente. 

 No item 2 – Indeferido. O trabalho no pró jovem foi comprovado com uma declaração onde 

informa que o candidato ministrou a disciplina durante o segundo semestre do ano de 2012. O 

pleiteante já havia sido pontuado. 01 ponto por semestre. 

No item 3 – Indeferido. O candidato vem recorrer pontuação, experiência profissional ou 

estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas em meio aberto/e ou fechado. Tendo 

ministrado aulas de História e Geografia no EJA: I – A declaração não esclarece quanto tempo 

ele ministrou, informa apenas que o mesmo exerceu as atividades com uma carga horária de 

200 horas no ano de 2010. II – Caso fosse esclarecedora, a pontuação seria contada no Item 08, 

“Qualquer experiência profissional”.  

No item 5 – Indeferido. A pontuação referente à Graduação em História foi dada devidamente 

no item 5, onde exigia diploma de curso superior na área de educação, ciências sociais e 

humanas, sendo que no item 7 pontua-se diploma de outras áreas de formação. Com relação a 

ser graduando em Artes Visuais, foi anexado uma solicitação de ingresso extra-vestibular, não 

servindo como comprovante para tal recurso. 

 

67 - Recurso de Fábio Moraes Lima 

Inscrição nº 02938 

Resultado: INDEFERIDO 
No item 1 – Indeferido. O Certificado do Nível Médio já havia considerado e pontuado. 

 No item 2 – Indeferido. A declaração da Escola Municipal Padre Everaldo de Lima, informa 

tão somente a experiência do candidato com alunos na faixa etária entre 12 a 15 anos em 

situação de vulnerabilidade, não esclarecendo quantos semestres trabalhados. 

No item 5 – Indeferido - O candidato alega não ter sido pontuado com o Diploma de 

Graduação em História, recorrendo a 08 pontos no Item. Informamos que no campo onde se 

refere a “Quantidade” = 1. Trata-se da quantidade de Diplomas apresentados e no campo 

referente à “Pontuação Unitária” = 8, é a pontuação alcançada pelo candidato por cada Diploma 

apresentado. Portanto o mesmo está pontuado corretamente. 

No item 7 – Indeferido. O certificado em questão não pontua no Item como pede o candidato, 

pois se refere a Curso de Pós Graduação e não Certificado de nível superior. 

No item 8 – Indeferido. A experiência de trabalho comprovado pelo candidato já havia 

sido pontuada no referente item (19 semestres). O certificado em questão não pontua no 

Item como pede o candidato pois se refere a Curso de Pós Graduação e  não  Certificado de 

nível superior. 

 

68 - Recurso de Genilda da Conceição Ferreira Dória 

Inscrição nº 04954 

Resultado: INDEFERIDO  

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

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 6 – Indeferido. Diante da documentação apresentada, a pontuação foi dada corretamente. 
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No item 7 – Indeferido. A pontuação referente ao diploma foi dada no item 5. 

No item 8 – Indeferido. Todas experiências profissionais apresentadas foram computadas 

devidamente. 

 

69 - Recurso de Genilton Gois dos Santos 

Inscrição nº 04129 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não especifica, logo não comprova a 

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

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 6 – Indeferido. Diante da documentação apresentada, a pontuação foi dada corretamente. 

 

70 - Recurso de Genisson Silva de Jesus 

Inscrição nº 06175 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado.  

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O diploma já foi devidamente pontuado. 

Item 8 – Indeferido. Todas as experiências profissionais apresentadas foram computadas 

devidamente. 

 

 

71 - Recurso de Genisvan Ferreira Lima 

Inscrição nº 03124 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não configura a experiência ou estágio, com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com a avaliação anterior. 

Item 6 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

 

72 - Recurso de Géssika Marcelino Santos Lima 

Inscrição nº 05320 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não configura a experiência ou estágio, com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 8 – Indeferido. O estágio, neste item, não é considerado como experiência de trabalho, 

poderia ser considerado no item dois, no entanto não preenche os requisitos exigidos conforme 

informado acima. 
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73 - Recurso de Getônio Silveira Leite 

Inscrição nº 03038 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Deferido. Realmente existia experiência comprovada de dois semestres no Pro jovem. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com a avaliação anterior. 

Item 5 – Deferido. Apresentou dois Diplomas na área de educação. 

Item 6 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com a avaliação anterior. 

Item 7 – Deferido. Os diplomas foram devidamente pontuados. 

Item 8 –Deferido. Foi acrescentado mais um semestre de experiência profissional comprovada 

diante da documentação apresentada. 

 

74 - Recurso de Gewerson Campos da Silva 

Inscrição nº 05090 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não configura a experiência ou estágio, com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 6 – Indeferido. O certificado apresentado não preenche os requisitos exigidos. 

 

75 - Recurso de Gilenilton André Santos 

Inscrição nº 04237 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Deferido. Realmente existia experiência comprovada de vinte e quatro semestres de 

experiência profissional, com população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, 

diante do exposto foi alterada a pontuação do item 8, uma vez que, toda experiência 

profissional havia sido computada neste item anteriormente. 

Item 3 – Indeferido. Não existe nenhuma documentação que comprove a Experiência 

profissional ou estágio com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado. 

Item 4 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

Item 6 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

 

76 - Recurso de Gilmar dos Anjos Santos 

Inscrição nº 03351 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Deferido. Foi considerado o tempo de experiência profissional na Fundação Renascer 

de 8 semestres. 

Item 3 – Indeferido. A pontuação foi dada no item 2. 
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Item 8 – Deferido. A experiência profissional foi desmembrada entre os itens 2 e 8, uma vez 

que, anteriormente toda a experiência profissional estava computada no item 8. 

Item 9 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente, de acordo com a documentação 

apresentada. 

77 - Recurso de Gilsa Ribeiro Reis Silva 

Inscrição nº 05306 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 3 – Indeferido. Não existe nenhuma documentação que comprove a Experiência 

profissional ou estágio com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado. 

Item 4 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

Item 6 – Deferido. Foi considerado mais um certificado que preenchia os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. Os diplomas foram devidamente pontuados no item 5. 

 

78 - Recurso de Gilvania Gonçalves da Silva 

Inscrição nº 04141 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

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

Diploma que comprove a conclusão de nível superior. 

No item 8 – Deferido. Foram considerados dois semestres comprovados através de contrato de 

trabalho. 

 

79 - Recurso de Gisele de Souza Araújo 

Inscrição nº 04263 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 4 – Indeferido. O certificado apresentado não preenche os requisitos exigidos. 

Item 5 – Indeferido. Apresentou dois Diplomas na área de educação que já haviam sido 

pontuados na avaliação anterior. 

Item 6 – Indeferido. O certificado apresentado não preenche os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O diploma já foi pontuado no item 5. 

 

80 - Recurso de Giselle Alves Santos 

Inscrição nº 03397 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 4 – Deferido. 03 dos certificados apresentados preenchem os requisitos exigidos. 

Item 6 – Deferido. 03 dos certificados apresentados preenchem os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O requisito exigido para este item é diploma ou certificado de conclusão 

de curso superior, desta forma, a documentação que está sendo questionada não configura 

pontuação para tal.  

 

81 - Recurso de Givanildo dos Santos Lima 

Inscrição nº 03185   

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente. 

Item 2 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente. 
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Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Não consta nenhum certificado que preencha os requisitos exigidos para 

este item. 

Item 6 – Indeferido. Não consta nenhum certificado que preencha os requisitos exigidos para 

este item. 

Item 8 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com avaliação anterior. 

Item 9 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente. 

 

82 - Recurso de Glerviani Araújo de Sousa Almeida 

Inscrição nº 04156 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 6 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada nenhum dos certificados preenche os 

requisitos exigidos para este item. 

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

este item. 

 

83 - Recurso de Graciany Lima Prado 

Inscrição nº 03263  

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado. 

Item 4 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhum certificado que 

preencha os requisitos exigidos para este item. 

Item 5 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado. 

Item 7 – Indeferido. O diploma foi devidamente pontuados no item 5. 

Item 8 – Indeferido. A experiência apresentada foi de estágio. O estágio, neste item, não é 

considerado como experiência de trabalho, só poderia ser considerado no item dois, no entanto 

não preenche os requisitos exigidos conforme edital. 

 

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

Prado. 

 

84 - Recurso de Grizielle Siqueira Silva 

Inscrição nº 04477 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1 – Indeferido. Não consta nenhuma documentação anexada. 

Item 2 – Indeferido. Não consta nenhuma documentação anexada. 

Item 3 – Indeferido. Não consta nenhuma documentação anexada. 

Item 4 – Indeferido. Não consta nenhuma documentação anexada. 

Item 5 – Indeferido. Não consta nenhuma documentação anexada. 

 

85 - Recurso de Gustavo Rocha Amaral 
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Inscrição nº 03380 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não comprova experiência profissional, 

com população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 3 – Indeferido. A documentação apresentada não comprova a experiência profissional ou 

estágio com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado. 

Item 4 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com avaliação anterior. 

Item 6 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

Item 7 – Indeferido. O diploma foi devidamente pontuados no item 5. 

Item 8 – Deferido. Foi acrescentado mais 05 semestres de experiência profissional de acordo 

com documentação apresentada, contudo o candidato já havia alcançado a pontuação máxima. 

 

86 - Recurso de Ingrid Catarina Soledade Calazans 

Inscrição nº 05643 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Deferido. Foi considerado o tempo de experiência profissional no Conselho Tutelar 

de 12 semestres. O estágio no DESIPE também pontuaria no referido item, mas a candidata já 

atingiu a pontuação máxima. 

Item 3 – Indeferido. A pontuação foi dada no item 2. 

Item 4 – Deferido. Foi constatada a existência de mais um certificado que preenchia os 

requisitos exigidos, sendo que a candidata já havia obtido a pontuação máxima. 

Item 5 – Deferido. Apresentou dois Diplomas de conclusão de curso superior nas áreas de 

Educação, Ciências Humanas e Sociais, sendo 1 pontuado no item 5 e o outro no  7. 

Item 6 – Deferido. Foi constatada a existência de três certificados que preenchiam os 

requisitos exigidos para este item. 

Item 7 – Deferido.  
Item 8 – Deferido. Foi considerado um semestre de experiência profissional de acordo com 

documentação apresentada (SEMEAR). 

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

este item. 

 

87 - Recurso de Isney Guimarães 

Inscrição nº 02981 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

Foram computados os cursos na área de Segurança Pública e/ou Privada e 1 Curso de Direitos 

Humanos . O diploma de Administração foi devidamente pontuado, mas não há documentação 

que comprove experiência de trabalho. Ressaltamos que o candidato é responsável pelo correto 

upload de documentos. 

 

88 - Recurso de Jacqueline Menezes Barbosa 

Inscrição nº 02934 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

Item 2 – Deferido. Realmente existia experiência comprovada de dois semestres no Pro jovem. 
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Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 5 – Indeferido. O diploma já foi devidamente pontuado. 

Item 6 – Indeferido. Diante da documentação apresentada, foram encontrados apenas dois 

certificados que preenchia os requisitos exigidos neste item. 

Item 7 – Indeferido. A pontuação referente ao diploma foi dada no item 5. 

Item 8 – Deferido. Diante da documentação apresentada foram acrescentados oito semestres 

de experiências profissionais. 

 

89 - Recurso de Jadilson Santos 

Inscrição nº 04716 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

A documentação apresentada não comprova experiência com medida socioeducativa, uma vez 

que aponta apenas o cargo de Educador Social e não o local onde desenvolveu a atividade, no 

entanto, tal experiência foi realocada no item 2, enfatizando que foi desmembrada do item 8. 

 

90 - Recurso de Jamilande Alves da Silva 

Inscrição nº 05089 

Resultado: DEFERIDO 

Item 6 – Deferido. Diante da documentação apresentada, foram encontrados quatro 

certificados que preenchiam os requisitos exigidos para este item. 

 

91 - Recurso de Jâmison Morais Vieira 

Inscrição nº 03107 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não configura a experiência ou estágio, com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 6 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos. 

Item 7 – Indeferido. A pontuação referente ao diploma foi dada no item 5. 

Item 9 – Indeferido. Diante da documentação apresentada, a pontuação foi dada corretamente. 

 

92 - Recursos de Jamison Sales Pereira 

Inscrição nº 04058 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não comprova a experiência com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.  

Item 8 – Deferido. Diante da documentação apresentada foram comprovados a existência de 2 

semestres de experiência profissional, sendo acrescentados neste item. 

 

93 - Recurso de Jhoneson Nascimento Lima 

Inscrição nº 04052 

Resultado: DEFERIDO 

Item 2 – Deferido. A documentação apresentada comprova experiência exigida para este item, 

neste sentido da experiência profissional foram realocados oito semestres para o item 2, 

enfatizando que foi desmembrada do item 8. 
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94 - Recurso de João Batista de Farias Fontes Junior 

Inscrição nº 3297 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Nenhum dos certificados apresentados preenche os requisitos exigidos 

para este item. 

Item 5 – Deferido. Apresentou dois Diplomas que já foram pontuados corretamente no item 7. 

Item 6 – Indeferido. A pontuação já foi dada de acordo com a avaliação anterior. 

 

95 - Recurso de João Lourenço Santos de Souza 

Inscrição nº 04189 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 – Deferido. Diante da documentação apresentada foram acrescentados mais dois 

semestres. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma experiência 

com medida socioeducativa. 

 

96 - Recurso de João Paulo dos Santos 

Inscrição nº 03146 

Resultado: INDEFERIDO  

Item 4 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

 

97 - Recurso de João Rogério Menezes de Santana 

Inscrição nº 04367 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Indeferido. O documento já foi devidamente pontuado. 

No item 2 – Indeferido. A documentação não irá pontuar para este item pois não deixa 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 4 – Deferido. Dentre a documentação apresentada foram incluídos 2 certificados neste 

item. 

Item 5 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado. 

Item 6 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado 

Item 7 – Indeferido. O diploma foi devidamente pontuado no item 5. 

Item 8 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado 

 

98 - Recurso de Joelma de Oliveira Santos 

Inscrição nº 03517 

Resultado: INDEFERIDO  

No item 2 – Indeferido. A documentação apresentada não comprova mais de dois semestres de 

experiência com população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social (CRAS). O 
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restante de tempo trabalhado no Ministério Público não testifica que tenha sido com população 

em situação de risco ou vulnerável. 

Item 5 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado. O mesmo certificado não pode ser 

duplamente pontuado, conforme regra editalícia. 

 

99 - Recurso de Joffeson Santos Silva 

Inscrição nº 04110 

Resultado: INDEFERIDO  

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Indeferido. Já foi pontuado devidamente diante da documentação apresentada, uma 

vez que, foi considerado o tempo de experiência profissional 8 semestres como conselheiro 

tutelar. 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma comprovação de 

experiência ou estágio com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Não foi apresentado nenhum certificado que preenchesse os requisitos 

exigidos. 

Item 5 – Indeferido. O diploma foi devidamente pontuado no item 7. 

Item 6 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado 

Item 7 – Indeferido. O diploma foi devidamente pontuado neste item. 

Item 8 – Indeferido. Já foi pontuado devidamente, pois diante da documentação apresentada 

só foi possível comprovar um semestre de experiência profissional para este item. 

Item 9 – Indeferido. A pontuação já foi dada corretamente, de acordo com a documentação 

apresentada. 

 

100 - Recurso de Jorge De Jesus Santos 

Inscrição nº 03181 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1 – Indeferido. O requisito exigido neste item foi o Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio, o qual foi devidamente pontuado. 

Item 2 – Deferido. Diante da documentação apresentada, foi considerado o tempo de 

experiência profissional de 2 semestres como Agente redutor de danos, por se tratar de 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Enfatizando ainda que estes dois 

semestres estavam pontuados no item 8 e foram realocados para o item 2, uma vez que, o 

mesmo período em um mesmo local, não podem ser pontuados duplamente. 

Item 4 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado, pois de acordo com a avaliação anterior 

existe apenas um certificado que preenchia os requisitos exigidos para este item. 

Item 6 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado, pois em acordo com a avaliação anterior 

existe apenas um certificado que preenchia os requisitos exigidos para este item. 

Item 8 – Indeferido. A pontuação do item 8 foi modificada em razão de ter sido desmembrado 

para o item 2 o tempo de experiência profissional de 2 semestres como Agente redutor de 

danos, por se tratar de população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, uma vez que, 

o mesmo período em um mesmo local, não podem ser pontuados duplamente. Ressaltamos 

ainda que, diante do questionamento do candidato foi reavaliado a sua documentação referente 

a comprovação de tempo de serviço, oportunidade na qual contamos apenas um documento que 

comprova a experiência por dois semestres para este item, sendo que a outra declaração 
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apresentada na qual constava mais dois semestres, como professor do EJA, e que foi 

considerado anteriormente, pertence a Anselmo Luiz Xavier, e não ao candidato em questão. 

Logo, diante de toda a documentação apresentada, foi possível considerar para este item apenas 

dois semestres como agente comunitário de saúde. 

 

101 - Recursos de José Aldemário Matos Cavalcante 

Inscrição nº 05039 

Resultado: INDEFERIDO  

Não há comprovação que o tempo trabalhado na Renascer, como educador social, tenha sido 

nas unidades de medida socioeducativa.  Vale ressaltar que o ocupante do cargo de educador 

social poderia trabalhar em qualquer das unidades, sejam elas preventiva, protetiva ou 

socioeducativa. Assim, como não há comprovação específica do tempo trabalhado no CENAM 

ou outras unidades socioeducativas, pontuamos a referida experiência no item 2.  

 

102 - Recursos de José Arivaldo Moreira Prado 

Inscrição nº 04864 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 3 – Indeferido. Dentre a documentação apresentada não consta nenhuma comprovação de 

experiência ou estágio com medida socioeducativa. 

Item 4 – Indeferido. Já foi devidamente pontuado, pois de acordo com a avaliação anterior 

existem dois certificado que preenchiam os requisitos exigidos para este item. 

Item 6 – Deferido. Diante da documentação apresentada, foi encontrado apenas um certificado 

que preenche os requisitos exigidos para este item. 

 

103 - Recurso de José Claudemilson Santos Nicolau 

Inscrição nº 02978 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

No item  5 – Foi considerado o diploma na área. 

No item 7 –  Não será pontuado o mesmo diploma que foi pontuado no item 5, sendo que o 

item 7 só pontua se houver outro diploma de nível superior em outra área . 

No item 8- Não há documentos que comprove a experiência. 

 

104 - Recurso de José Erinaldo da Silva 

Inscrição nº 02793 

Resultado: DEFERIDO 

No item 7 – O candidato solicita a pontuação do item, por se tratar de graduação na área 

exigida. 

 

105 - Recurso de José Janio da Silva  

Inscrição nº 05867 

Resultado: DEFERIDO 

Corrigido erro na identificação com PNE. 

 

106 - Recurso de Josineia Ribeiro de Santana Conceição 

Inscrição nº04286 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
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No item 02 referente à “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de 

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

RECA. Neste caso estamos considerando a pontuação de 01 semestre no referido item. 

No item 03 referente à “Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-

educativas em meio aberto e/ou fechado”. Foi entregue declaração de atuação na modalidade 

EJA pelo período de dois anos e não foi pontuado. A modalidade EJA não está inserida na 

Medida Sócio - Educativa.  

No item 04 referente à “Certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área da 

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

mínima de 20 horas”. A requerente juntou 05 certificados, somente 01 na área de Direto da 

Infância e Juventude foi considerado. 

No item 06 referente à ”Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 40 

horas, na área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas afins”. A requerente juntou 05 

certificados sendo apenas considerado 01 na área de Libras. 

 

107 - Recurso de Juliane Santos Melo 

Inscrição: 05789 

Resultado: INDEFERIDO  

A candidata solicita a mudança de classificação por ter idade superior a de candidatos que 

foram classificados anteriores a sua classificação. Sendo que o edital no item 5.4.1. Em caso de 

igualdade na nota final da Avaliação de Títulos, para fins de classificação, o desempate se fará 

atendendo os seguintes critérios:  

a) maior pontuação na experiência específica;  

b) maior pontuação na experiência geral;  

c) maior pontuação na experiência profissional;  

d) maior idade.  

 

 

108 - Recurso de Jurandir Souza Santos 

Inscrição nº 03315 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 02 referente a “Experiência com População de Risco na área de Vulnerabilidade 

Social ou Situação de Risco” foram considerado 03 semestres. 

No item 06 referente a “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 

40 horas, na área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas afins”. O curso de 

Recapacitação na empresa Reviver de 40 horas foi aceito no item 09. 

 

109 - Recurso de Jussimara Viana Silva 

Inscrição nº 04604 

Resultado: INDEFERIDO 

A requerente solicita a avaliação de seus títulos, alegando que a Seplag perdeu seus 

documentos, mas não apresentou comprovante de entregue na Seides.  
Sendo que no edital as informações estão bem claras. 

Como especificam os itens abaixo: 
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4.1.3. Finalizadas as inscrições, o candidato deverá acessar o site da Seplag, conforme data 

estabelecida no cronograma (Anexo II) e verificar se há pendências em sua inscrição. 

4.1.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha 

de Inscrição via internet e demais procedimentos descritos no site da SEPLAG,  tomando todo 

o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos antes de enviar a  inscrição. 

4.1.3.3. As inscrições declaradas pendentes que não forem corrigidas, conforme orientação 

descrita no item 4.1.3.2, serão avaliadas no estado em que se encontrarem.  

 

110 - Recurso de Karla Cunha Barbosa 

Inscrição nº03403 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No Item 8 - A requerente pleiteia a recontagem nos períodos de Experiência Profissional 

comprovada em qualquer área, sendo considerados mais 2 semestres referentes a experiência na 

Escola Técnica do SUS Fundação de Saúde Parreira Horta. 

No Item  5 – A candidata requereu a avaliação dos curso de Pós Graduação em Gestão 

Ambiental e Mestrado em Desenvolvimento Ambiental,no referido item pontua apenas 1, na 

graduação Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

111 - Recurso de Karla Duarte Valença Alves 

Inscrição nº 03527 

Resultado:INDEFERIDO 

No item 03 “Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas 

em meio aberto e/ou fechado”. A requerente solicita uma reavaliação nos certificados 

anexados, que segundo ela os temas estão voltados para medidas sócio-educativas e Direitos 

Humanos. Contudo os referidos certificados não são considerados como medidas sócio-

educativas. Onde a experiência profissional em estágios foram pontuados no item 08. 

 

 No item 06 - “Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima de 40 horas, 

na área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas afins”. A requerente de ressalta um 

congresso de educação onde, de acordo com ela, foram abordados temas voltados na área 

sócio-educativa, bem como Direitos Humanos,com carga de 60 h. No entanto esse certificado 

não foi considerado dentro do tema solicitado. 

 

112 - Recurso de Lamartine de Menezes Guimarães 

Inscrição nº 02838 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 No item 02 referente a “ Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social”. O candidato requereu uma reavaliação na experiência 

profissional na área de vulnerabilidade social, no entanto não apresentou declaração 

identificando local de atuação profissional. Sendo considerado em qualquer experiência 

profissional item 08. 

No item 05 referente à “Diploma ou certificado de conclusão de curso superior nas áreas de 

Educação, Ciências Humanas e Sociais, emitido por entidade de ensino superior reconhecida 

pelo MEC”. O requerente solicita pontuação no item referido. A comissão considera o curso de 

Administração na área de Ciências Humanas, assim pontuando. 
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113 - Recurso de Leina Paula dos Santos 

Inscrição nº 02957 

Resultado: INDEFERIDO 

 No item 02 referente à “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social”. A requerente indaga a questão da experiência profissional no 

HUSE como área de vulnerabilidade social. São considerados neste item experiências na área 

Sócioeducativa e vulnerabilidade social segundo a ECA (Estatuto de Criança e Adolescente) E 

SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativa). 

No item 05 referente à “Diploma ou certificado de conclusão de curso superior nas áreas de 

Educação, Ciências Humanas e Sociais, emitido por entidade de ensino superior reconhecida 

pelo MEC”. A requerente questiona a quantidade de pontos no diploma apresentado. Os itens 

05 e 07 pontua apenas um diploma sendo que, o item 05 a pontuação são 08 referente às áreas 

específicas solicitadas pelo edital e o item 07 pontua 06 em qualquer área de ensino superior. 

Contudo não pode ser considerado o mesmo diploma duas vezes. 

 

114 - Recurso de Leonardo da Silva Cruz 

Inscrição nº 04276 

Resultado: DEFERIDO PARCILMENTE 

No item 02 e 03 referente à “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação 

de risco e/ou vulnerabilidade social” e “Experiência profissional ou estágio, comprovados, com 

medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado”.Conforme o Edital não contabiliza 

estágio voluntário como afirma os itens abaixo: 

6.4. Trabalho voluntário não será considerado exercício profissional.  

6.5. 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. 

 No item 04 referente “Socioeducação, Direitos Humanos e Diretos da Infância e Juventude, 

com carga horária mínima de 20 horas”. O requerente solicitou uma reavaliação dos 

certificados anexados, segundo ele estão dentro da temática solicitada pelo edital. No entanto 

foi encontrado apenas 1 na área de direito humanos pontuado no item 06. 

No item 07 referente à “Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, emitido por 

entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC”. O candidato pediu para considerar o 

histórico, como conclusão de curso superior. No entanto o candidato não apresentou Diploma 

ou Certificado reconhecido pelo MEC. 

 

115 - Recurso de Leonel de Andrade Almeida 

Inscrição nº 03322 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 02 referente a “ Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de 

risco...”. Não houve incorreção da pontuação, haja vista que a experiência apresentada é 

específica da área de vulnerabilidade social. 

Nos itens 04 e 06 “Certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área da 

Socioeducação, Direitos Humanos e Diretos da Infância e Juventude...” e “Certificado de 

participação em cursos, com carga horária mínima de 40 horas, na área de Socioeducação, 

Direitos Humanos e temas afins” Nenhum dos certificados apresentados satisfez a exigência 

destes itens, apenas um certificado foi  computado no item 9, área de capacitação prisional. 
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No item 9. Apenas dois dos certificados apresentados foram aceitos. 

 

116 - Recurso de Lídia Mariano Cerqueira 

Inscrição nº 05460 

Resultado: INDEFERIDO 

No Item 2. Experiência ou estágio, comprovado, com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social é de natureza voluntária não sendo considerado conforme item  6.4. do 

edital. 

 

117 - Recurso: de Lidiane da Silva Melo 

Inscrição nº 03510 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No Item 02 Não foram apresentadas documentações que comprovem o exercício de trabalho 

com população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.  

No Item 03. DEFERIDO, sendo atribuída a pontuação relativa a três semestres. (Experiência 

profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou 

fechado) pelo trabalho no CREAS. 

No item 05. DEFERIDO. Sendo atribuída a pontuação máxima. Entretanto, foi anulada a 

pontuação do item 7 . Diploma ou certificado de conclusão de curso superior nas áreas de 

Educação, Ciências Humanas e Sociais. 

 

No item 08, a pontuação solicitada pela candidata foi computada no item 03. No referido item 

foram considerados três semestres realtivos ao contrato de trabalho como psicólogo no 

CREAS. O termo de posse como educadora social comprova o início, mas não permite a 

mensuração dos semestres laborados. 

 

118 - Recurso de Lígia de Souza Rabelo 

Inscrição nº 02880 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2- A candidata apresentou a carteira de conselho tutelar,no recurso. A candidata 

apresentou declaração do período que trabalhou como conselheira tutelar, pontuando neste item 

12 semestres. 

No item 04 a comissão analisou novamente os documentos e concordou com a pontuação 

anterior, sendo assim a pontuação permaneceu a mesma. 

Em relação ao item 06 esclarecemos que não existe item especifico para pós-graduação no 

cargo de socioeducador, mas caso essa seja dentro da temática específica é considerada como 

curso de 40 horas, e este foi o caso da candidata, logo foi acrescido mais um ponto no item 04.  

 

119 - Recurso de Lilian Aline Mendes Santos 

Inscrição nº 02968 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 2- Foi considerado estágio no SESC, atendendo solicitação da candidata. 

Em relação aos itens 04 e 06, nenhum dos certificados apresentados possui carga horária 

mínima exigida pelo processo seletivo. 

 

120 - Recurso de Luana da Silva Teixeira 
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Inscrição nº 03260 

Resultado: DEFERIDO  

A candidata questionou que fosse revista a pontuação do item 08, pois esta deveria ser 

pontuada no item 02. A comissão analisou os documentos anexados e deferiu o recurso. 

 

121 - Recurso de Lúcia Oliveira Leite  

Inscrição nº 03237 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item 06 a comissão analisou os documentos apresentados e ratificou a pontuação anterior. 

No item 07, o diploma foi pontuado no item 05 por ser da área de educação. 

No item 08, a candidata apresentou dois documentos sendo que um deles estava ilegível e foi 

desconsiderado pela comissão, e o outro foi pontuado no item 2. 

  

122 - Recurso de Luciano Mota Nascimento  

Inscrição nº 03513 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 03, a comissão ratificou a pontuação anterior. 

No item 06, os certificados citado não faz parte da área especificada, sendo assim a comissão 

ratificou a pontuação anterior. 

No item 08, não apresenta nos anexos, as experiência profissionais citadas pelo candidato.  

 

123 - Recurso de Ludimilla Souza Santos   

Inscrição nº 06033 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 02, 03, 04, 06, 08 e 09, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação 

anterior. 

 

124 - Recurso de Luiz Flávio Sales Santos   

Inscrição nº 05170 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 01, 02, 03, 04, e 06, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação 

anterior. 

Em relação ao item 08, após análise da documentação foram acrescentados dois semestres 

(contudo o candidato já havia atingido a pontuação máxima) e no item 09 um ponto.  

 

125 - Recurso de Luiz Rogério da Costa Santos Soares 

Inscrição nº 03531  

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 02,03, 04, 06, e 09, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação 

anterior. 

 

126 - Recurso de Luzijan Aragão de Almeida 

Inscrição nº 03506  

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 01, 03, 05, 07, 08 e 09, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação 

anterior. 
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Após analisar as demais documentações a comissão retificou as pontuações dos itens 02 que 

passou para sete semestres, o item 04 com oito pontos e o item 06 com seis pontos.  

 

127 - Recurso de Marcelo dos Santos Moraes 

Inscrição nº 03019  

Resultado: INDEFERIDO 

No item 07 referente ao Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, emitido por 

entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC. O candidato solicita a pontuação no item 

referido, sendo que a comissão já pontuou no item 05. 

 

128 - Recurso de Marcelo dos Santos Silva   

Inscrição nº 03039 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 02, 03, 04, 06 e 09, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação 

anterior. 

Em relação ao item 07, foi pontuado o diploma anexado pelo candidato. 

 

129 - Recurso de MARCELO FERREIRA DURAN 

Inscrição nº 06015 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

A Carteira profissional comprova que trabalhou 4 anos como Educador Social. Assim, os oito 

semestres completos serão pontuados no item 2, uma vez que o ocupante do cargo de educador 

social poderia trabalhar em qualquer uma das unidades da Renascer (preventiva, protetiva ou 

socioeducativa). Não há documentação que comprove que o candidato laborou todo o tempo no 

CENAM. 

 

 

130 - Recurso de MARCELO OLIVEIRA LEITE 

Inscrição nº 03306 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 8:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

 

131 - Recurso de MARCELO SANTOS DE JESUS 

Inscrição nº 05699 

Resultado: INDEFERINDO 

O candidato foi reprovado por não ter apresentado requisito de escolaridade exigido (Nível 

médio). 

 

132 - Recurso de MARCELO SOARES DE OLIVEIRA 

Inscrição nº 03352 

Resultado: DEFERINDO PARCIALMENTE 

Item 1:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 2: INDEFERIDO. Documentação apresentada foi pontuado no item 3. 

Item 3: INDEFERIDO. Documentação apresentada só comprova 2 períodos de 6 meses, não 

havendo tempo necessário para completar o terceiro período. 
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Item 4: DEFERIDO. Foi incluído mais um certificado na pontuação perfazendo o total de 2 

certificados pontuáveis. 

Item 5: INDEFERIDO. Nenhum diploma anexado. 

Item 7: INDEFERIDO. Nenhum diploma anexado. 

Item 9: INDEFERIDO. A experiência profissional anexada não foi pontuada, pois não atende 

ao período mínimo exigido no edital. 

 

133 - Recurso de MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS  

Inscrição nº 03238 

Resultado: INDEFERIDO  

Item 3: INDEFERIDO. Ratificamos  2 semestres relativos ao PROJOVEM, não sendo 

considerado o projeto EJA como experiência com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social. 

Item 7: INDEFERIDO. O certificado de pós-graduação apresentado não contempla a exigência 

deste item. 

 

134 - Recurso de MARGARETHE SANTOS OLIVEIRA  

Inscrição nº 05393 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2: INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que 

motivem alterações do resultado. 

Item 4: INDEFERIDO. Certificados apresentados não motivaram a alteração da pontuação. 

Item 6: INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que 

motivem alterações do resultado. 

Item 7: DEFERIDO. 

 

135-  Recurso de Maria Cristina dos Santos   

Inscrição nº 02860 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 02, 03, 04 e 08, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. 

 

136 - Recurso de Maria Cristina Ribeiro do Nascimento   

Inscrição nº 03031 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 03, 04,06 e 08 a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior, 

ressaltando que a candidata possui pontuação máxima em todos os itens. 

 

137 - Recurso de Maria Jeane Conceição Souza Silva   

Inscrição nº 06114 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

O período trabalhado como agente de disciplina foi computado no item 2. O semestre restante 

no item 8. Em relação ao diploma, que só pode pontuar uma vez, já foi devidamente 

computado. Os cursos da candidata são em sua área de formação e não na área definida pelo 

Edital. 

 

138 - Recurso de Maria Ribeiro dos Santos    
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Inscrição nº 03031 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

A ampla experiência de trabalho da candidata foi devidamente pontuada no item 8, uma vez 

que não comprova o exercício com medidas socioeducativas. A documentação apresentada não 

permite mensurar o tempo laborado com população em situação de risco. Ademais, ressaltamos 

que o trabalho voluntário não pontua. A segunda graduação da candidata foi pontuada. 

 

139 - Recurso de Maria Rousimeire Sousa Cardoso    

Inscrição nº 03066 

Resultado: INDEFERIDO  

Nos itens 05 e 06 a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. 

Em relação ao item 08, a candidata já havia alcançado a pontuação máxima. 

 

140 - Recurso de Maria Silvania dos Santos    

Inscrição nº 06179 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 02, 04 a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. 

Em relação ao item 07 esclarecemos que não existe item especifico para pós-graduação no 

cargo de socioeducador, mas caso essa seja dentro da temática específica é considerada como 

curso de 40 horas no item 06, e este foi o caso da candidata, logo foi acrescido um ponto neste 

item.  

 

141 - Recurso de Mariana Cardoso Barreto  

Inscrição nº 02870 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 02, 04 a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. 

Em relação ao item 07 esclarecemos que não existe item especifico para pós-graduação no 

cargo de socioeducador, mas caso essa seja dentro da temática específica é considerada como 

curso de 40 horas no item 06, e este foi o caso da candidata, logo foi acrescido um ponto neste 

item.  

 

142- Recurso de MARISE COSTA SANTOS CHAVES  

Inscrição nº 02743 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2: DEFERIDO. Foi acatado o tempo de serviço comprovado em carteira profissional, 

contudo, a pontuação (7 semestres) foi remanejada do item 8” Qualquer experiência 

profissional comprovada” para o item 2. 

Item 8: INDEFERIDO. O candidato apresenta cursos de capacitação, aperfeiçoamento e 

oficina, contudo, não comprova períodos trabalhados, pré-requisitos necessários para 

pontuação. Todos os cursos estão fora da área exigida pelo Edital. 

 

143 - Recurso de MARTA ALVES DE ALMEIDA  

Inscrição nº 03327 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
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Item 3: INDEFERIDO. A experiência comprovada em carteira refere-se apenas à comprovação 

do exercício de docência, contudo, não destinada a medidas sócio-educativas em meio aberto 

e/ou fechado. 

Item 5: INDEFERIDO. Nada a alterar, a pontuação máxima (8 pontos) foi creditada para o 

certificado apresentado, 

Item 7: INDEFERIDO. O certificado apresentado foi pontuado no item 5. 

Item 8: DEFERIDO. 

 

144 - Recurso de MEIRE VIANA ALVES 

Inscrição nº 04494 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1: INDEFERIDO. Nada a alterar, a pontuação máxima foi creditada para o certificado 

apresentado. 

Item 2: INDEFERIDO. Nada a alterar, a pontuação foi creditada para o declaração  

apresentada. 

Item 3: INDEFERIDO. O candidato apresenta cursos de capacitação, contudo, não comprova 

períodos trabalhados, pré-requisitos necessários para pontuação. 

Item 4: INDEFERIDO. Os certificados apresentados não contemplam a área da Socioeducação, 

Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude. 

Item 5: INDEFERIDO. Nada a alterar, a pontuação máxima (8 pontos) foi creditada para o 

certificado apresentado. 

Item 6: INDEFERIDO. Os certificados apresentados não contemplam a área da Socioeducação, 

Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude e temas afins. 

Item 8:DEFERIDO. 

 

145 - Recurso de NEIL VALER RAMOS 

Inscrição nº 04390 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 4:DEFERIDO. 

Item 5:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 6:INDEFERIDO. Documentos apresentados não são pontuáveis no item em questão. 

Item 7:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 8:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

 

146 - Recurso de PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA 

Inscrição nº 03516 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2: INDEFERIDO. Documentos apresentados não comprovam o exercício da função com 

população em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 6:DEFERIDO. 
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Item 7: INDEFERIDO. O certificado em Gestão e Planejamento de projetos sociais pela 

Faculdade Serigy, foi pontuado para ITEM 6, por se tratar de um curso de pós graduação. 

Item 8:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 9:INDEFERIDO. Certificado apresentado consta carga horária insuficiente. 

 

 

147 - Recurso de PATRICIA OLIVEIRA MAYNART FERREIRA  

Inscrição nº 03134 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 6: INDEFERIDO. O certificado apresentado é específico apenas da área de educação, não 

abrangendo a área de Socioeducação, Direitos Humanos e temas afins. 

Item 8:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 9:INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que motivem 

alterações de pontuação. 

 

148 - Recurso de PAULO SERGIO CONCEIÇÃO SANTOS 

Inscrição nº 06066 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 2: INDEFERIDO. Não há documentos oficiais que possibilitem a contagem de períodos 

(pontos por semestre) no exercício da Experiência ou estágio com população em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social. 

Item 3: INDEFERIDO. As declarações de docência anexadas não informam os períodos 

exercidos, impossibilitando a pontuação neste item experiência profissional ou estágio com 

medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado. 

Item 4: INDEFERIDO. Os certificados apresentados não contemplam a área da Socioeducação, 

Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude. 

Item 5: INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima admitida já foi creditada para 

um dos certificados, o da UNIT.  

Item 6: INDEFERIDO. Os certificados apresentados, específicos do ensino religioso, e 

declaração da área de saúde, não contemplam as exigências do Edital. 

Item 7: INDEFERIDO. O certificado anexado já foi devidamente pontuado, no item 5. 

Entretanto, com relação ao Certificado do curso de Filosofia, não foi acatado por não apresentar 

o registro do MEC. 

Item 8:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 9:INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que motivem 

alterações de pontuação. 

 

149- Recurso de PRISCILA RIBEIRO DE ASSIS 

Inscrição nº 02995 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
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Foi pontuado 1 semestre de trabalho de oficineira no Programa Abrindo Espaços e 5 semestres 

completos no Instituto Evangélico, uma vez que a declaração não menciona as atividades 

desenvolvidas pela instituição para que fossem computados no item 2. 

 

150 - Recurso de RAFAELA SANTOS SILVA  

Inscrição nº 02858 

Resultado: INDEFERIDO 

Item 1:INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que motivem 

alterações do resultado. 

 

151 - Recurso de RAIMUNDA DE SOUZA ARAUJO 

Inscrição nº 04463 

Resultado: INDEFERIDO 

No item “1 - Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio” as imagens estão 

digitalizadas em baixa resolução não sendo possível visualização das informações. 

No item “5 - Diploma ou certificado de conclusão de curso superior ...” as imagens estão 

digitalizadas em baixa resolução não sendo possível visualização das informações. 

No item “8 - Qualquer experiência profissional comprovada” as imagens estão digitalizadas em 

baixa resolução não sendo possível visualização das informações. 

 

152 - Recurso de RANIELLY DE SANTANA 

Inscrição nº 03371 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

No item “ 2 - Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social.”  não apresenta o semestre completo, não sendo possível pontuar. 

No item “3 - Experiência profissional ou estágio, comprovados, com medidas sócio-educativas 

em meio aberto e/ou fechado.” não apresenta o semestre completo, não sendo possível pontuar. 

No item “4 - Certificado de participação em cursos de aperfeiçoamento na área da 

Socioeducação...” não consta certificado exigido para pontuação. 

No item “5- Diploma ou certificado de conclusão de curso superior nas áreas de Educação...” 

foi creditado a pontuação no processo de avaliação de currículos, não cabendo nova pontuação. 

 No item “6 – DEFERIDO -  Certificado de participação em cursos, com carga horária mínima 

de 40 horas, na área de Socioeducação, Direitos Humanos...” consta 1 (um) certificado para 

pontuação. 

No item “7 - Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, emitido por entidade de 

ensino superior reconhecido pelo MEC...” o diploma foi pontuado no item 5. 

 

153 - Recurso de REGIVAL SANTOS VIEIRA 

Inscrição nº 03179 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

O candidato, embora tenha comprovado estar trabalhando na Fundação Renascer, não 

comprovou estar desempenhando suas atividades em medidas sócio-educativas, uma vez que o 

cargo de educador social poderia laborar em qualquer uma das unidades.  

No item 4 não foi apresentado certificado comprobatório. O Curso de defesa pessoal não traz a 

carga horária e não se adéqua ao tema exigido. 

No item 8 foi pontuada a experiência de motorista. 
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154 - Recurso de REJANE SANTANA SANTOS 

Inscrição nº 06077 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1: Nada a julgar. A pontuação máxima já foi creditada. 

Item 2: DEFERIDO. A experiência apresentada somou 2 semestres para pontuação. 

(Declaração do Programa Projovem Urbano)  

Item 3: Nada a julgar. 

Item 4: DEFERIDO. Foi computada a pontuação máxima para o item em questão.  

Item 5: Nada a julgar. A pontuação máxima já foi creditada. 

Item 6: DEFERIDO.  Foi computada a pontuação máxima para o item em questão. 

Item 7: Nada a julgar. 

Item 8: Nada a julgar. A pontuação máxima já foi creditada. 

Item 9: Nada a julgar. 

 

155 - Recurso de REJANE VASCONCELOS MARTINS 

Inscrição nº 03440 

Resultado: Indeferido 

Item 4: Indeferido. Procede a pontuação aplicada na avaliação. Os demais certificados não são 

na área de Socioeducação, Direitos Humanos e Direto da Infância e Juventude. 

Item 5: Indeferido. O candidato já possui a pontuação máxima neste item. 

Item 6: Indeferido. Procede a pontuação aplicada na avaliação. Os demais certificados não são 

na área solicitadas no edital 

Item 7: Indeferido. O candidato já possui a pontuação máxima neste item. 

 

156 - Recurso de RICARDO VIEIRA OLIVEIRA 

Inscrição nº 03282 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1: DEFERIDO.  

Item 3: INDEFERIDO. O candidato, embora tenha comprovado estar trabalhando na Fundação 

Renascer, não comprovou estar desempenhando suas atividades em medidas sócio-educativas. 

Ademais, o candidato apenas apresentou portaria de nomeação, mas não apresenta documento 

com data fim do período trabalhado. 

Item 8: DEFERIDO. Foram computados 4 semestres como motorista e 1 semestre do período 

trabalhado no Exército. 

Item 9:INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que motivem 

alterações de pontuação. 

 

157 - Recurso de RINALDO CARLOS DOS SANTOS 
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Inscrição nº 04711 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 2 e Item 3: A Carteira profissional comprova que trabalhou menos de 2 anos como 

Educador Social. Assim, os três semestres completos serão pontuados no item 2, uma vez que o 

ocupante do cargo de educador social poderia trabalhar em qualquer uma das unidades da 

Renascer (preventiva, protetiva ou socioeducativa). Não há documentação que comprove que o 

candidato laborou todo o tempo no CENAM. 

No item 9 foram pontuados o período de serviço militar e demais experiências (vigilante e 

aeroporto). 

Item 9: Acrescentados 3 cursos na área de Segurança Privada – aviação civil. 

  

158 - Recurso de RITA DE CASSIA LEITE DA SILVA 

Inscrição nº 03310 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item 1:INDEFERIDO. Nada a alterar, pois pontuação máxima já foi creditada. 

Item 2: DEFERIDO EM PARTE. A primeira declaração da ASE trata de 4 meses de estágio 

(não completa 1 semestre), sendo o restante do período como voluntária (não pontua  conforme 

regra editalícia). A segunda declaração não especifica com exatidão o período do exercício, 

apenas uma previsão de término, assim pontuamos apenas 1 semestre. 

Item 3: INDEFERIDO. A Carta de apresentação da ASE comprova estágio com período 

inferior a um semestre; as demais comprovações referem-se a atividades de natureza voluntária, 

vedadas pelo item 6.4 do Edital. 

Item 4: DEFERIDO. Foi acatado mais 1 certificado, perfazendo um total de 2 pontos.  

Item 5:INDEFERIDO. Nada a alterar, pontuação máxima já foi creditada. 

Item7:INDEFERIDO. Nada a alterar, pontuação relativa ao certificado apresentado, foi 

creditada no item 5. 

Item 8: DEFERIDO. Foi acrescentado mais 1 semestre, perfazendo um total de 2(dois) 

semestres. 

Item 9:INDEFERIDO. Não há documentos comprobatórios, anexados ao sistema, que motivem 

alterações de pontuação. 

 

159 - Recurso de RIVANCI ALVES ROCHA 

Inscrição nº 03391 

Resultado: DEFERIDO 

Item 7: DEFERIDO. Pontuado o diploma de nível superior. 

 

160 - Recurso de Roberta Gonçalves Nascimento 

Inscrição nº 04164 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

No item 7 referente à  “Diploma ou Certificado de Conclusão de curso superior, emitido por 

entidade de ensino superior reconhecido pelo MEC, foi deferido”. 
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No item 8 – “Qualquer experiência profissional comprovada”. Informamos que todo pontuação 

alcançada com a Declaração da Prefeitura de Riachão do Dantas foi inserida num único Item, o 

2 “Experiência ou estágio, comprovados, com população em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social”. 

Salientamos ainda, que as experiências profissionais não podem ser contadas para mais de um 

Item. 

 

161 - Recurso de Robson de Oliveira Ribeiro 

Inscrição nº 04474 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

O candidato pleiteou que fosse reavaliada sua experiência de trabalho no CENAM, alegando 

que trabalhou como Educador Social nas Unidades da Fundação Renascer no período de 1998 a 

2000 e de 2007 a 2009. Contudo, vale ressaltar que o ocupante do cargo de educador social 

poderia trabalhar em qualquer das unidades, sejam elas preventiva, protetiva ou socioeducativa. 

Assim, como não há comprovação específica do tempo trabalhado no CENAM ou outras 

unidades socioeducativas, pontuamos a referida experiência no item 2.  

No item 08 foram contabilizadas as demais experiências de trabalho, tendo o candidato atingido 

a pontuação máxima. 

Em relação ao tempo de serviço militar, esclarecemos que o Edital prevê seu aproveitamento 

como experiência de trabalho e não como curso. 

 

162 - Recurso de Rosane Vieira de Andrade 

Inscrição nº 05619 

Resultado: INDEFERIDO 

A candidata pleiteou que fosse feito a analise dos itens 03 e 08.  

No item 03 a candidata alegou que não foi anexada uma declaração de estágio no CRAS com 

medidas socioeducativas, porém não consta a referida declaração na documentação anexada. 

Destacamos que cabe apenas ao candidato anexar documentações que comprovem suas 

informações prestadas no ato da inscrição.  

No item 08 a experiência profissional geral possui apenas um Decreto do Município de Campo 

do Brito/SE datado do dia 04.07.2012, e neste não consta o período que a candidata 

desenvolveu suas atividades, impossibilitando a Comissão de contar os semestres trabalhados, 

uma vez que apenas comprova a data de início. 

 

163 - Recurso de Rosania dos Santos Silva 

Inscrição nº 04418 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

A candidata requereu que fosse pontuada a experiência profissional no Projeto RECA no item 

03, pois consta na declaração que esta experiência que foi desenvolvida com criança e 

adolescente em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, logo foi pontuada no item 02. 

Requereu ainda que fosse pontuada a capacitação continuada no item 06, bem como sua pós-

graduação em psicopedagogia. Em relação à capacitação esta já estava pontuada no item 06. Já 

a Pós-graduação, vale informar que as vagas para socioeducador não há pontuação para pós-

graduação, este é considerado como curso de 40 horas caso esteja dentro das áreas 

especificadas, sendo assim foi pontuado a pós- graduação no item 06. 
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O diploma de graduação em pedagogia foi considerado no item 05, tendo em vista ser da área 

da educação. 

Foi contabilizado os 16 anos de magistério no item 08 que equivalem a 32 semestres, porém a 

pontuação máxima deste  é de 10 pontos. 

 

164 - Recurso de Rose Kelly Amaral Feitosa 

Inscrição nº 03406 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

A candidata requereu que fosse pontuado no item 01 o histórico escolar, e este foi devidamente 

pontuado. 

Requereu que fosse contado no item 02 os termos de estágio desenvolvidos na Fundação e na 

16ª Vara Cível. Em relação ao estágio na Fundação Renascer existe termo aditivo o que prova 

que a candidata ficou dois anos no estágio, logo foram considerados os 04 semestres. Já o 

termo da 16ª Vara Cível não consta termo aditivo e nem declaração que comprove que a 

candidata realmente estagiou durante o período que consta no termo de estágio. 

Em relação aos certificados a comissão analisou e concordou com a pontuação existente, pois 

só um dos certificados está em consonância com os temas e carga horária mínima exigida. 

Em relação à declaração de conclusão de curso de Serviço Social não conta tal documento no 

sistema do processo seletivo e no recurso somente é considerada a documentação já anexada. 

 

165 - Recurso de Saulo Yuri Oliveira Santos 

Inscrição nº 05917 

Resultado: INDEFERIDO  

Os certificados de cursos apresentados estão fora da área exigida pelo Edital.  O curso de 

Infantaria não traz a carga horária e o certificado do Exército não traz o período laborado para 

ser aproveitado como experiência de trabalho. 

 

166 - Recurso de Sheila Karine Melo Lima 

Inscrição nº 06178 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

A candidata requereu que fosse pontuada no item 02 a experiência profissional com população 

de risco, porém não consta nenhuma documentação que comprove esse tipo de experiência. 

A candidata não possui nenhum curso em consonância com a área especificada no processo 

seletivo, logo não pontua nos itens 04 e 06. 

O diploma de Educação Física já havia sido devidamente pontuado no item 05. Em relação à 

Pós-graduação, vale informar que as vagas para socioeducador não prevê pontuação para pós-

graduação. Este pode ser aproveitado como curso de 40 horas, caso esteja dentro das áreas 

especificadas no processo seletivo, que não é o caso da candidata. 

Foi acrescentada a pontuação no item 08 de experiência profissional geral, conforme tempo de 

trabalho na carteira anexada.  

 

167- Recurso de Silma Carla Santos de Oliveira 

Inscrição nº 02993 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  
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A candidata requereu que fosse pontuada no item 02 a experiência profissional com população 

de risco e /ou vulnerabilidade social, foi considerado pela comissão o estagio na Defensoria 

Pública do Estado de Sergipe, totalizando 03 semestres completos. 

A comissão realizou a retificação do diploma do item 07 para o item 05, tendo em vista o curso 

de Direito ser da área de Ciências Humanas e Sociais.  

 

168 - Recurso de Silvana Marques de Lima 

Inscrição nº 05409 

Resultado: DEFERIDO EM PARTE 

A candidata requereu que fosse revista a pontuação dos itens 02 e 08. Segundo ela, a pontuação 

do item 08 pertencia ao item 02. A comissão analisou todas as experiências profissionais 

anexadas pela candidata e corrigimos a pontuação, sendo considerados no item 2,  4 semestres 

laborados na Sociedade Eunice Weaver e 1 semestre completo na Associação de Defesa 

Homossexual de Sergipe. No item 8 foram aproveitados os demais semestres de labor 

(SEMEAR e Grupo Solidariedade Sergipe). 

Já em relação aos itens 04 e 06 a pontuação é por certificado ou diploma de forma unitária. A 

comissão analisou e concordou com a pontuação existente, pois só dois certificados, em cada 

item, está em consonância com os temas e carga horária mínima exigida. 

 

169 - Recurso de Simone Rollemberg dos Santos 

Inscrição nº 04080 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

A candidata requereu que fosse pontuada a experiência profissional na Escola Des. João Bosco 

com classe especial por se tratar de ser grupo vulnerável, sendo deferida pela comissão. Sendo 

assim foi modificada a pontuação do item 08, tendo em vista que 04 semestres foram para o 

item 02. 

Em relação à Pós-graduação, vale informar que o quadro de títulos de socioeducador não prevê 

pontuação para pós-graduação, podendo ser aproveitado como curso de 40 horas, caso esteja 

dentro das áreas especificadas, sendo assim foi pontuado a pós- graduação no item 06. 

Os certificados apresentados pela candidata estavam corretamente pontuados. 

Não foi localizado nos documentos anexados nenhum certificado para o item 09, logo este item 

não recebeu pontuação. 

 

170 - Recurso de Suzi Siqueira Santos 

Inscrição nº 05111 

Resultado: INDEFERIDO 

A candidata requereu que fosse revista a pontuação dos itens 04, 06 e 08. A comissão analisou 

todos os itens e ratificou a pontuação realizada anteriormente. Não há documentação que 

comprove experiência profissional com tempo superior a 1 semestre. Dentro do exposto, a 

Comissão analisou a pontuação da candidata, INDEFERINDO o recurso de Suzi Siqueira 

Santos. 

 

171 - Recurso de Sydna Santos Correa 

Inscrição nº 04399 

Resultado: INDEFERIDO 
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A candidata não anexou documento em nenhum dos itens. Dentro do exposto, a comissão 

INDEFERE o recurso de Sydna Santos Correa. 

 

172 - Recurso de Tahinan Silva Lisboa 

Inscrição nº 04028 

Resultado: INDEFERIDO  

A Comissão analisou a pontuação da candidata e indeferiu o recurso. A declaração de estágio 

não discrimina o período laborado. Os certificados de curso não estão dentro da temática 

exigida. 

 

173 - Recurso de Taiane Almeida do Nascimento 

Inscrição nº 05169 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item – 2 –  Indeferido - A candidata pleiteou  que fosse reavaliado o Item 02, informa-se que o 

Projeto no qual atuou “ Universalização do Acesso aos Direitos Sociais em Áreas de Reforma 

Agrária e Comunidades de Pequenos Agricultores do Alto Sertão Sergipano” /UFSe, não foi 

contabilizado por se tratar de trabalho voluntário, conforme edital Item 6.4. 

Item – 4 – Indeferido -  A comissão analisou todos os certificados anexados, verificando que a 

pontuação já estava correta. Considerando os temas e cargas horárias exigidos.  

Item – 6 -  Deferido – A candidata pleiteou que fosse considerado o certificado “Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET”- Sendo aceito pela comissão, uma vez que 

contempla o tema e a carga horária  exigidos. 

A candidata requer reconhecimento do Projeto U. A R. C. P. A/UFS 14 meses, Decla. 2- 08-02-

2010 a 30-07-2010 e 3- Dec Projeto Univers. do Acesso UFS 16/08/2010 a 20/07/2011.E Cen 

Soc 7 me. 

 Não ficando claro para a comissão, se a solicitação trata-se  do Item 6 ou item 8. Independente 

do item esclarece-se que, na condição de Bolsista não pontua. 

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

de Taiane Almeida do Nascimento para que seja considerado 01 certificado de 40 horas, 

conforme explanação acima. 

 

174 - Recurso de Tamires Aparecida Batista de Oliveira 

Inscrição nº 04228 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 03 -  Indeferido - A candidata questiona os estágios feitos  em sala de aula. Além de 

não  serem contabilizados para a exigência do Item 3. Não foram encontrados anexados para 

possivelmente serem analisados.  

No item 04 – Indeferido – Embora a carga horária dos certificados esteja de acordo com o 

requerido, os temas não são relacionados aos exigidos no referido item. 

No item – 06 – Indeferido - Embora a carga horária dos certificados esteja de acordo com o 

requerido, os temas não são relacionados aos exigidos no referido item. 

No item 07 – Indeferido - A candidata pleiteia o reconhecimento de curso Latu Sensu 360 

horas. Informa-se que o Certificado além de não ter sido encontrado em anexo, o mesmo 

também não seria pontuado.  

 

175 - Recurso de Tânia Maria dos Santos 
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Inscrição nº 04144 

Resultado: INDEFERIDO  

A candidata alega ter enviado documentos referentes aos itens 01, 03, 08, porém não consta 

nenhuma documentação anexada, não somente nos itens mencionados, bem como em nenhum 

dos itens. 

 

176 - Recurso de Tássia Meline Silva Costa 

Inscrição nº 04011 

Resultado: INDEFERIDO 

No item 03 -  Indeferido - A candidata questiona a existência de Portaria provando que 

trabalhou na F. Renascer entre nov/2010 e julho/2011. Portaria da SEIDES, cedida para a F. 

Renascer desde ago/2012 até hoje. Informa-se que a pontuação solicitada no Item 03 foi 

contemplada nos itens 02 e 08. 

 

177 - Recurso de Thaislanne Rodrigues Santos de Oliveira   

Inscrição nº 03426 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 02 - A comissão analisou os documentos, verificou que há comprovação de dois 

semestres de estágio e 5 semestres completos laborados na APADA. 

Nos itens 04 e 09 a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. O curso 

de extensão de 120 horas não foi considerado como da área de Segurança Pública, sendo 

pontuado no item 04. 

No item 06 foi considerado mais um certificado na área exigida. 

No item 08 foi aproveitado um semestre de trabalho (TECSERV). 

 

178 - Recurso de Wesley Augusto Santos  

Inscrição nº 05713 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 02 e 08 - A comissão analisou os documentos, verificou que a comprovação é inferior 

a um semestre. 

Nos itens 06 e 07, não há documentos de comprovação. 

 

179 - Recurso de Wilker Rocha da Silva  

Inscrição nº 03381 

Resultado: INDEFERIDO 

Nos itens 04 e 08 A comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior. 

 

180 - Recursos de Willame Santos Andrade Marques   

Inscrição nº 06182 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 01 e 08, o candidato solicita mais pontuação no item referido, sendo computados pela 

comissão. 

Nos itens 02 e 03, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior, por não 

ter documentos anexados para avaliação. 

No item 06, foi considerado mais um certificado, pontuando mais um ponto no item solicitado. 
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181 - Recursos de Yara Mercia Pimentel de Carvalho   

Inscrição nº 04388 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Nos itens 01 e 08, o candidato solicita mais pontuação no item referido, sendo computados pela 

comissão, contudo a candidata já havia alcançado a pontuação máxima. 

Nos itens 02 e 03, a comissão analisou os documentos e ratifica a pontuação anterior, por não 

ter documentos anexados para avaliação. 

No item 06, foi considerado mais um certificado, pontuando mais um ponto no item solicitado. 

 

182 - Recurso de Zélia Beatriz Lima Prado 

Inscrição nº 03244 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

Item – 1 –  Indeferido - Nível médio já pontuado. 

Item – 2 –  Deferido Parcialmente - A candidata pleiteou  que fosse reavaliado esse Item 

alegando que foram trabalhados 15 anos na área. Mas só foram considerados, de acordo com a 

exigência do tema, somente 11 semestres/ completos. Período esse no qual a mesma trabalhou 

na CIRAS. De qualquer forma, a candidata alcança a pontuação máxima. 

Item – 3 – Indeferido -  A comissão  analisou a documentação anexada ao item e concluiu que 

são certificados de Cursos, não contando pontos como experiência de trabalho realizada na 

área. Bem como em nenhum dos outros itens  foram anexados documentos que comprovem 

experiência com medidas sócio-educativas em meio aberto e/ou fechado. 

Item – 4 - Deferido – A candidata vem requerer pontuação de 3 certificados de 20 horas. A 

comissão analisou e deferiu. 

Item – 5 -  Indeferido – A candidata vem requerer pontuação de  1 diploma de graduação e 1 

de pós-graduação. A comissão analisou e verificou que foi pontuado corretamente. Visto que 

Pós-Graduação não pontua. O Certificado exigido é só de Graduação. 

Item – 6 -  Indeferido – A candidata vem requerer pontuação de  5 certificados de carga 

horária de 40 horas.  Em análise, a comissão  concluiu que a pontuação está correta. Vez que o 

Certificado/COOPERMUT não apresenta carga horária. O Certificado/ALFALIT BRASIL, não 

se encaixa ao tema exigido no item. O Certificado/PETROBRÁS possui carga horária exigida, 

mas somente o Tema do mesmo não esclarece o conteúdo programático.  

Item – 7 - Indeferido – A candidata pleiteia pontuação referente a 1 certificado graduação e 1 

de pós- graduação. A comissão esclarece que um único Certificado de Graduação de Nível 

Superior conta pontos apenas a um  item. Que foi contado e justificado sobre essa forma de 

pontuação no ITEM 5.  

Item – 8 -  Deferido Parcialmente. A candidata requer reconhecimento de 15 anos que 

trabalhou na área. Após uma reavaliação a comissão verificou que para este item foram 

reconhecidos e pontuados mais dois semestres referentes a um ano trabalhado na “Escola 

Estadual Luis Guimarães”. Com relação ao período trabalhado na CIRAS, já foi pontuados no 

ITEM 2. 

 

183 - Recurso  de Zilá Barbosa de Souza 

Inscrição nº 06184 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

Item – 2 – Indeferido Parcialmente - A candidata pleiteou  que seja pontuada “Experiência 

como Conselheira Tutelar do Município de Nossa Senhora do Socorro da quarta micro região. 
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No período agosto de 2008 a abril de 2010”. Em analise a comissão verificou que a Declaração 

anexa, não esclarece quanto tempo a mesma exerceu a função. Vez que no documento 

evidencia só a data que a candidata iniciou suas funções. Entretanto a  comissão em analise aos 

pleitos da candidata concluiu que cabe pontuar com seis semestres trabalhados no 

PROJOVEM (agosto/2005 a julho/2008 e agosto/2010 a fevereiro/2011). 

Item – 3 -  Indeferido - A candidata pleiteou  que seja pontuada “Experiência como 

Conselheira Tutelar do Município de Nossa Senhora do Socorro da quarta micro região. No 

período agosto de 2008 a abril de 2010”. Em analise a comissão verificou  que a Declaração 

anexa, não esclarece quanto tempo a mesma exerceu a função. Vez que no documento 

evidencia só a data que a candidata iniciou suas funções. 

Item – 4 -  Deferido Parcialmente – A candidata pleiteou que fosse considerado para pontuar 

este item  o “Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares do Município de Nossa 

Senhora do Socorro. Periodo de 19 a 30/11/2007. carga Horaria total: 80 horas”. Este já está 

pontuado no Item 6 (40 horas). A comissão analisou os documentos e pontuou três outros 

Cursos com tema e carga horária compatível a exigência. 

Item – 6 – Analisado – A comissão em analise aos pleitos da candidata concluiu que cabe 

pontuar com mais um curso (Projovem 2007). 

Item – 7 – Indeferido - A candidata requer pontuação com o “Diploma da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú - Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia concluído em 

Janeiro de 2007.”  O Certificado já está pontuado no ITEM 5. Não podendo pontuar  o mesmo 

Certificado em outro item . O pleito seria atendido caso fosse graduações diferentes. 

Item – 8 - Analisado – Em analise geral a comissão detectou que caberia para este item 

somente a pontuação um semestre referente ao período março/2001 a janeiro/2002. Onde 

exerceu as atividades de Serviços Gerais. 

Item – 9 – Indeferido -  A pontuação pleiteada para este item com “1 Conferencia Nacional de 

Segurança Publica- Etapa Sergipe. No período de 28 a 30/07/2009. Carga Horária total: 20 

horas.” A comissão julgou improcedente, uma vez que o fato do mesmo ter acontecido num  

período de três dias de curso não necessariamente evidencia o total da carga horária.  

  

Aracaju, 14 de março de 2014. 

Comissão de Avaliação da Seleção Pública. 

 

 

 

 

 

 


