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Edital nº 03/2015 
CONSERVATÓRIO  

 
 Resultado dos Recursos 

 
A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o 
Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 03/2015, para contratação 
temporária de Educador profissional – Conservatório. 
 
 
1- Recurso de ISAIAS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO 
Inscrição nº 21279 
Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

O período de experiência apresentado encontra-se fora dos parâmetros exigidos no item 
6.5 do edital. A data da colação de grau é posterior à data do inicio da experiência de 
docência, logo só foi computado o período após a colação de grau. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 
recurso. 
 
 
2- Recurso de LUCAS CAMPELO DO NASCIMENTO 
Inscrição nº 25007 
Resultado: INDEFERIDO 

 No item “Mestrado”, o primeiro documento apresentado está com mais de um ano de 
expedição. O  segundo documento apresentado durante o recurso não está dentro dos 
parâmetros exigidos em edital.  

A Comissão analisou a pontuação do candidato, INDEFERINDO o recurso. 

 
3- Recurso de JORGE LUIS SANTANA LUDUVICE 
Inscrição nº 22179 
Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior”, o 
documento apresentado confirma a conclusão do curso.  
No item “Regência na Área de Musica”  a documentação apresentada encontra-se fora 
dos parâmetros exigidos no item 6.5 do edital. A data da colação de grau é posterior a 
data da experiência de docência. 
A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 
recurso. 
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4- Recurso de THAIS FERNANDA VICENTE RABELO 
Inscrição nº 21814 
Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
 

No item “Mestrado”, o primeiro documento apresentado está com mais de um ano de 
expedição. O  segundo documento apresentado durante o recurso não está dentro dos 
parâmetros exigidos em edital.  

No item “Regência na Área de Musica” o período de experiência apresentado encontra-
se fora dos parâmetros exigidos no item 6.5 do edital. A data da colação de grau é 
posterior a data do início da experiência de docência. Logo só foi computado o período 
após a colação de grau. 

A Comissão analisou a pontuação da candidata, DEFERINDO PARCIALEMNTE  o 
recurso. 
 
 
5- Recurso de DAVYSSON MAGALHÃES LIMA 
Inscrição nº 19358 
Resultado: DEFERIDO 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, o 
verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências do edital. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso. 
 
6- Recurso de ERICA RODRIGUES DOS SANTOS 
Inscrição nº 20231 
Resultado: DEFERIDO 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior”, o 
verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências do edital. 

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

 

7- Recurso de JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 
Inscrição nº 22138 
Resultado: DEFERIDO  

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior”, o 
verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências do edital. 

No item “Mestrado”, o verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências 
do edital. 

No item “Regência na Área de Musica”, o período de experiência apresentado encontra-
se dentro dos parâmetros exigidos no item 6.5 do edital.  

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso. 
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8- Recurso de MAURICIO JOSE JESUS DA SILVA 
Inscrição nº 22134 
Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE  

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior”, o 
verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências do edital. 

No item “Regência na Área de Musica” o período de experiência apresentado encontra-
se fora dos parâmetros exigidos no item 6.5 do edital. A data da colação de grau é 
posterior a data do inicio da experiência de docência, logo só foi computado o período 
após a colação de grau. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 
recurso. 

 

9- Recurso de ANTONIO DE SOUZA FEITOSA NETO 
Inscrição nº 21967 
Resultado: DEFERIDO  

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, a 
declaração apresentada está de acordo com as exigências do edital. 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO o recurso. 

 

10- Recurso de AMANDA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 
Inscrição nº 22192 
Resultado: DEFERIDO 

No item “Diploma Superior Diploma ou certificado de conclusão de curso superior, o 
verso do diploma apresentado está de acordo com as exigências do edital. 

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

 

 

Aracaju, 20 de abril de 2015. 
 
 
 

Comissão Especial de Avaliação de Seleção Pública 
 
 
 


