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A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o 

Resultado dos Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 01/2016, para contratação 

temporária de profissionais no cargo de Educador Profissional na área de Música.  

 

1- Recurso de ALEXSANDRO DA SILVA VICTOR 

Inscrição nº 41376 

Resultado: Indeferido 

 

Para o item “Especialização”, conforme anexo II item 1.1 do Edital, não 

apresentou certificado de conclusão de Curso de Especialização. Para este item, 

declaração não é pontuada. 

Para o item “Experiência Profissional”, no que se refere a declaração do 

Conservatório de Música”, já haviam sido pontuados os meses após a conclusão de 

curso conforme anexo II item 1.4 do Edital. Os recibos anexados não acompanharam a 

CTPS e Guia de Previdência Social e continuam em desacordo com o item 6.1 do 

Edital. 

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

 

2- Recurso de DANIEL LIMA SANTOS JUNIOR 

Inscrição nº 41453 

Resultado: Deferido 

 

A comissão analisou o recurso do candidato e corrigiu a pontuação referente ao 

item “Experiência de Trabalho”. 

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

 

3- Recurso de FELIPE GOMES DE FREITAS 

Inscrição nº 41696 

Resultado: Deferido 

 

A comissão analisou o recurso do candidato e corrigiu a pontuação referente ao 

item “Experiência de Trabalho”. 

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

http://www.seplag.se.gov.br/index.php/concursos/concursos-em-andamento/126-concursos-e-selecoes/concurso-em-andamento/concursos-em-andamento-novos/2880-pss-n-02-2015-projovem-urbano
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4- Recurso de JAIR RABELO MACIEL BARBOSA FILHO 

Inscrição nº 41749 

Resultado: Deferido Parcialmente 

 

Para o item “Especialização”, conforme anexo II item 1.1 do Edital, não 

apresentou certificado de conclusão de Curso de Especialização. Diploma de 

licenciatura não é considerado Especialização e sim Graduação. 

A comissão analisou o recurso do candidato e corrigiu a pontuação referente ao 

item “Experiência de Trabalho” de acordo com a declaração apresentada no recurso. 

 
A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

5- Recurso de MAURICIO JOSÉ JESUS DA SILVA 

Inscrição nº 41805 

Resultado: Indeferido 

 

A comissão analisou o recurso do candidato referente ao item “Experiência de 

Trabalho” e a declaração do Conservatório de Niterói está em desacordo com o item 6.6 

do edital. As datas informadas não estão no padrão exigido “Dia/Mês/ANO”. 

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

 

6- Recurso de CLODOALDO NUNES SILVA 

Inscrição nº 42035 

Resultado: Deferido 

 

A comissão analisou o recurso do candidato referente ao item “Graduação” 

validando a declaração atualizada. 

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

 

7- Recurso de JOSINALDO GOMES BATISTA 

Inscrição nº 41904 

Resultado: Deferido 

 

A comissão analisou o recurso do candidato e corrigiu a pontuação referente ao 

item “Experiência de Trabalho”. 

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

 

 

 

Aracaju, 22 de abril de 2016 

 

Comissão de Avaliação 


