
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Edital nº 24 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2013 

Reanálise dos Recursos para o cargo de Sócio Educador  

A Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública para contratação temporária de servidores para 

atuação nas Unidades de Execução de Medias Sócio-Educativas da Fundação Renascer do Estado de 

Sergipe – RENASCER,  realizou análise dos pedidos de retificação na contagem de pontos relativo aos 

recursos já avaliados, conforme Parecer nºs  2492/2014, 2494/2014, 2495/2014, 2496/2014, e 

2958/2014 , da Procuradoria Geral do Estado. 

 

1 – Retificação de Lamartine de Menezes Guimarães 

Inscrição nº 02838 

INDEFERIDO. A comissão entendeu que a declaração apresentada trata-se de documento novo, além de 

que a função exercida pelo candidato no HUSE não condiz com atividades com população em situação 

de risco e/ou vulnerabilidade social. 

 

2 – Retificação de Luiz Flávio Sales Santos 

Inscrição nº 05170 

DEFERIDO. Quanto à experiência profissional referente às atividades desenvolvidas no conj. Penal Santa 

Maria, a comissão entende que se trata de situação de risco /ou vulnerabilidade social (item 2). 

 

3 – Retificação de Rejane Santana Santos 

Inscrição nº 06077 

DEFERIDO. A Comissão entendeu que a experiência profissional desenvolvida no Projovem Urbano (5 

semestres) deve sair do item 8 (qualquer experiência profissional) , passando para o item 2 ( experiência 

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

 

4 – Retificação de Paula Ferreira Marques 

Inscrição nº03304 

INDEFERIDO. Trata-se de requerimento contra decisão da Comissão que, em grau de recurso, corrigiu 

erro de avaliação anterior e resultou em diminuição da nota. A Comissão entende pela permanência da 

nota, tendo em vista que a Administração Pública tem o Poder-Dever de  anular os seus 

próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revê-los por motivo de conveniência e 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sendo sempre ressalvada a apreciação judicial.   

 

5 – Retificação de Luiz Rogério da Costa Santos Soares 

Inscrição nº 03531 

DEFERIDO. Quanto à experiência profissional referente às atividades desenvolvidas no conj. Penal Santa 

Maria a comissão entende que se trata de situação de risco /ou vulnerabilidade social (item 2). 

 

Aracaju,14 de Julho de 2014 
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