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Resultado dos Recursos 
 

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

Recursos da Seleção Pública Simplificada nº 05/2015, para contratação temporária de profissionais para 

atuação como Cuidador Escolar. 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO OPINAMENTO DA COMISSÃO RESULTADO 

27770 
ADRIANA MARQUILENE NUNES 
VIANA 

 A comissão reavaliou o item 1.4 e deferiu o requerimento. Em 
relação ao item 1.5, o recurso apresentado não demonstra a 
experiência específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a 
prestação de serviços na área de saúde e/ou assistência. É 
imprescindível que tais serviços sejam prestados ao idoso ou à 
pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

28012 ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS 
 A comissão avaliou o recuso impetrado, contudo a candidata não 
apresentou Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível 
médio, impossibilitando a avaliação dos demais itens. 

Recurso 
INDEFERIDO 

27014 AMILTON FREIRE DA SILVA 
 Os Certificados apresentados não comprovam curso de conclusão 
de Cuidador de Idoso. Além disso, também não comprovam 
experiência profissional exigida.   

Recurso 
INDEFERIDO 

29232 ANA ANGELICA DE JESUS LIMA 
 A comissão avaliou e comprovou a apresentação do certificado de 
conclusão do ensino superior, frente e verso, atendendo os 
requisitos exigidos.  

Recurso 
DEFERIDO 

29273 
ANA CATARINA DE JESUS NEVES 
LEANDRO 

A comissão avaliou e constatou que a candidata apresentou a 
documentação corretamente, no item 1.1. 
Nos itens 1.2 e 1.3, a candidata apresentou a documentação 
corretamente, passando a ser pontuada, de acordo com o edital. 
No item 1.5 do Anexo II - Quadro de Títulos, o referido documento 
apresentado pelo candidato não comprova a experiência 
profissional. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

27935 ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA 

 A Comissão reavaliou e constatou que os documentos 
obrigatoriamente devem ser anexados no momento da inscrição, 
conforme o item 7.5. “A fase recursal restringe-se à correção de 

erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 

documentos novos (...”).  

Recurso 
INDEFERIDO 

27044 
ARLEY GLEITHON ANDRADE 
SANTOS 

 A comissão reavaliou e confirmou que o candidato não apresentou 
a CTPS, conforme exigido no item 6.1 do edital.  

Recurso 
INDEFERIDO 

27096 CARLA MAIZA SOUZA BRITO 
 A comissão reavaliou o documento enviado, considerando-o 
legível. 

Recurso 
DEFERIDO 

27973 CELIA CARDOSO DE JESUS COSTA 

 No Item 1.5 o recurso apresentado não demonstra a experiência 
específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de 
serviços na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais 
serviços sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

26172 CELIA MARIA DE JESUS SILVA 
A comissão reavaliou o item relativo à escolaridade exigida e 
concluiu que a candidata apresentou documento exigido no Edital.  

Recurso 
DEFERIDO 

26849 CICERO JOSÉ DOS SANTOS 
 A comissão avaliou o recuso impetrado, contudo o candidato não 
apresentou Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível 
médio, impossibilitando a avaliação dos demais itens. 

Recurso 
INDEFERIDO 

28208 CLAUDIA CELESTINA DOS SANTOS  

O Certificado do item 1.1 apresentado pela candidata foi aceito. No 
item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica exigida 
em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços na área 
de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços sejam 
prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 
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29020 CRISLLY SOUZA SANTOS 

 No item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

26749 DEIDIANE OLIVEIRA SANTOS 

 A comissão reavaliou o item “Diploma ou Certificado de Conclusão 
de Nível Médio” e constatou que a documentação está de acordo 
com o exigido no Edital, sendo que na primeira avaliação já tinha 
sido pontuado. 
Em relação ao item “Diploma ou Certificado de Conclusão de 
Técnico de Enfermagem”, este quesito foi Deferido. 
Contudo, no que se refere ao item “Diploma ou Certificado de 
Conclusão de Cuidador de Idoso” a candidata não comprova a 
realização do curso exigida pelo Edital. Em relação à experiência 
como autônoma, o item 6.3 do edital exige a comprovação 
“mediante contratos, acompanhados necessariamente de Recibos 
de Pagamentos de Autônomo (RPA) ou notas fiscais de serviço ou 
declaração de imposto de renda, devendo constar expressamente o 
cargo/função desempenhados e as atividades desenvolvidas, a fim 
de que seja comprovado o cumprimento dos mesmos”. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE  

28097 EDIANE DE ALMEIDA COSTA A comissão julgou procedente o recurso do item 1.3.  
Recurso 

DEFERIDO 

28941 EDUARDA CUSTODIO DORIA 
O Certificado do item 1.1 apresentado pela candidata foi aceito. 
Quanto aos itens 1.2 e 1.3 do Anexo II Quadro de Títulos, ambos 
receberam a pontuação máxima. 

Recurso 
DEFERIDO 

26253 ELIAS JOÃO DE SOUZA 

 Na pontuação relacionada à experiência na ABC REMOCOR LTDA, 
transporte, e cuidado de pacientes em UTI Móvel, não demonstra 
experiência específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a 
prestação de serviços na área de saúde e/ou assistência. É 
imprescindível que tais serviços sejam prestados ao idoso ou à 
pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29634 ELIEL ALMEIDA SILVA 

A comissão reavaliou e constatou que o candidato não anexou a 
frente do documento. Ressaltamos que, além disso, o verso não se 
apresenta legível. De acordo com o item, 4.1.2, c, do Edital “os 
arquivos ilegíveis e sem nomeação serão considerados sem validade 
e não será estabelecida pontuação. O candidato é responsável pela 
qualidade dos arquivos anexados”.  

Recurso 
INDEFERIDO 

28011 ELIZANGELA BATISTA SANTOS 
 A candidata não anexou nenhum documento no ato de inscrição. 
Conforme regra editalícia, não será permitida inclusão de novos 
documentos em fase de recurso.  

Recurso 
INDEFERIDO 

27376 ERICA FEITOSA BARBOSA  A comissão julgou procedente o recurso do item 1.3.  
Recurso 

DEFERIDO 

28139 FLAVIA ARAUJO ALBUQUERQUE  A comissão julgou procedente o recurso do item 1.3 
Recurso 

DEFERIDO 

27738 FRANCIELE DOS SANTOS ARAÚJO A comissão julgou procedente o recurso do item 1.3 
Recurso 

DEFERIDO 

26693 GENISSON DOS SANTOS DE JESUS 
 A comissão analisou o recurso do item 1.1, porém, já havia  
atribuído a devida pontuação. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29118 GILVAN MELODOS SANTOS 

 No item 1.5 o candidato não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29249 
GILVANIA DE JESUS SANTOS 
ALMEIDA 

A comissão reavaliou e constatou que a candidata anexou 
corretamente a documentação dos itens 1.1, 1.3, 1.4 atribuindo a 
pontuação devida. 
 

Recurso 
DEFERIDO 
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27728 GILVANIR MENDES DE JESUS 

 A Comissão reavaliou e constatou que os documentos 
obrigatoriamente devem ser anexados no momento da inscrição, 
conforme o item 7.5. “A fase recursal restringe-se à correção de 

erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 

documentos novos, apenas aqueles que sirvam para esclarecer 

alguma informação daqueles anteriormente anexados”. 

Recurso 
INDEFERIDO 

26587 GISLAINE ALVES DE SOUZA 

 Os itens 1.1 e 1.4 apresentados pelo candidato foram analisados e 
pontuados de acordo com o edital. Quanto ao item 1.5 o mesmo 
não demonstra a experiência específica exigida em Edital, ou seja, 
não é suficiente a prestação de serviços na área de saúde e/ou 
assistência. É imprescindível que tais serviços sejam prestados ao 
idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

29504 HILTON DE OLIVEIRA SANTOS 

 Os itens 1.1 e 1.3 apresentados pelo candidato foram analisados e 
pontuados de acordo com o edital. Quanto ao item 1.5 o mesmo 
não demonstra a experiência específica exigida em Edital, ou seja, 
não é suficiente a prestação de serviços na área de saúde e/ou 
assistência. É imprescindível que tais serviços sejam prestados ao 
idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

29115 IZACARLA MOURA DOS SANTOS 
 No item 1.1 do Anexo II - Quadro de Títulos, a comissão aprovou o 
documento enviado (frente e verso). 

Recurso 
DEFERIDO 

29500 
JIRLENE PEREIRA DA SILVA 
SOUZA 

 No item 1.1 do Anexo II - Quadro de Títulos, a comissão aprovou o 
documento enviado (frente e verso).  
O presente documento do item 1.4 do Anexo II - Quadro de Títulos 
foi pontuado, de acordo com o edital. 

Recurso 
DEFERIDO 

29781 JOELMA DE GOIS SOUZA 

 No item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29214 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES 
 A Comissão reavaliou os itens 1.4 e 1.5 e constatou que os 
documentos obrigatoriamente devem ser anexados no momento da 
inscrição, conforme o item 7.5. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29005 JOSEVAL CIRILO DE SOUZA  Nenhuma documentação foi anexada. 
Recurso 

INDEFERIDO 

27260 JULIO CESAR ANDRADE DE JESUS 

 No item 1.5 o candidato comprova a experiência específica exigida 
em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços na área 
de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços sejam 
prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29802 
JUSSARA DO NASCIMENTO 
LISBOA SILVA 

 No item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. INDEFERIDO 
Foi Realizada a mudança cadastral relativa a condição física da 
candidata. DEFERIDO 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

26360 KATIA DA SILVA ANDRADE 
 No item 1.1 do Anexo II - Quadro de Títulos, a comissão aprovou o 
documento enviado (frente e verso). 

Recurso 
DEFERIDO 

29664 KLISSIA VIEIRA MARTINS SILVA 

 No item 1.3 O documento anexado está de acordo com o exigido 
no edital.  No item 1.5 a mesma não demonstra a experiência 
específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de 
serviços na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais 
serviços sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

28419 
LOURDES VALDIVIA NASCIMENTO 
SANTOS 

 A comissão reavaliou e comprovou a apresentação do certificado 
de conclusão, frente e verso, atendendo os requisitos exigidos. Em 
relação ao item 1.3, a comissão reavaliou e constatou que a 
candidata anexou corretamente a documentação atribuindo a 
pontuação devida. 

Recurso 
DEFERIDO 
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27613 LUCIANA RAMOS SILVA 

 A comissão reavaliou e constatou que o certificado apresentado 
comprova a realização de curso de Cuidador de Idoso.  No que se 
refere ao item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

27116 LUCIENE SILVA SANTOS 

A comissão reavaliou o item 1.5 a mesma não comprova a 
experiência específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a 
prestação de serviços na área de saúde e/ou assistência. É 
imprescindível que tais serviços sejam prestados ao idoso ou à 
pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29121 
LUCINEIDE MATOS DA 
CONCEIÇÃO 

O Certificado do item 1.1 apresentado pela candidata foi aceito. No 
item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica exigida 
em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços na área 
de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços sejam 
prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

29175 MAISA BISPO DOS SANTOS  A comissão julgou procedente o recurso do item 1.5 
Recurso 

DEFERIDO 

26807 
MANOEL VICTOR NASCIMENTO 
DOS SANTOS 

No item 1.5 o candidato não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

26540 
MARCELO CARVALHO DOS 
SANTOS 

 A Comissão reavaliou e constatou que os documentos 
obrigatoriamente devem ser anexados no momento da inscrição, 
conforme o item 7.5. “A fase recursal restringe-se à correção de 

erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 

documentos novos, apenas aqueles que sirvam para esclarecer 

alguma informação daqueles anteriormente anexados”.  

Recurso 
INDEFERIDO 

26547 MARCIA LUIZA DE OLIVEIRA 

No item 1.5 a mesma não demonstra a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

26595 MARIA ANTONIA SANTOS PRADO  A comissão reavaliou o item relativo à experiência profissional e 
concluiu que o candidato faz jus a pontuação de 43 meses. 

Recurso 
DEFERIDO 

29609 
MARIA APARECIDA DA SILVA 
SOARES 

 No item 1.1 do Anexo II - Quadro de Títulos, a comissão aprovou o 
documento enviado (frente e verso). 

Recurso 
DEFERIDO 

27575 
MARIA APARECIDA SOUZA 
OLIVEIRA 

 No item 1.3 do Anexo II - Quadro de Títulos, a comissão aprovou o 
documento enviado (frente e verso). 

Recurso 
DEFERIDO 

27840 
MARIA CONCEIÇÃO BARRETO 
DOS SANTOS 

 No item 1.5 a mesma não comprova a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência.  

Recurso 
INDEFERIDO 

27124 
MARIA DAS DORES ALVES DE 
AZEVEDO 

 Os documentos obrigatoriamente devem ser anexados no 
momento da inscrição, conforme o item 7.5. “A fase recursal 
restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não 
sendo possível anexar documentos novos, apenas aqueles que 
sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente 
anexados”.  

Recurso 
INDEFERIDO 

29730 MARIA DE SANTANA DA SILVA 

 Os documentos obrigatoriamente devem ser anexados no 
momento da inscrição, conforme o item 7.5. “A fase recursal 
restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não 
sendo possível anexar documentos novos, apenas aqueles que 
sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente 

Recurso 
INDEFERIDO 



  
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO OPINAMENTO DA COMISSÃO RESULTADO 

anexados”. 

29297 MARIA DÓRIA DOS SANTOS 
 A comissão avaliou o item 1.1 e retificou a pontuação relativa ao 
certificado de conclusão de ensino médio conforme solicitado no 
edital.  

Recurso 
DEFERIDO 

28078 MARIA ELIOMAGNA DE OLIVEIRA 
 De acordo com o item 7.5 do edital, onde impossibilita anexar 
documentos novos, apenas aqueles que sirvam para esclarecer 
alguma informação daqueles anteriormente anexados. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29329 
MARIA VALDINA SOARES 
SANTANA 

 A comissão avaliou o item 1.1 e retificou a pontuação relativa ao 
certificado de conclusão de ensino médio conforme solicitado no 
edital. DEFERIDO 
No item 1.3 O documento anexado está de acordo com o exigido no 
edital. DEFERIDO 
No item 1.4 Referente ao curso de Cuidador de idoso, o documento 
é diverso ao exigido no edital. INDEFERIDO 
 No item 1.5 a mesma não comprova a experiência específica 
exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de serviços 
na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais serviços 
sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. INDEFERIDO 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

26645 MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA 
 O candidato informa que não é pessoa com deficiência. Solicita 
correção 

Recurso 
DEFERIDO 

28744 
MAYARA MARIA CABRAL 
GOUVEIA 

 A comissão avaliou o item 1.1 e retificou a apresentação do 
certificado de conclusão de ensino médio conforme solicitado no 
edital. Em relação ao item 1.5 a mesma não comprova a experiência 
específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a prestação de 
serviços na área de saúde e/ou assistência. É imprescindível que tais 
serviços sejam prestados ao idoso ou à pessoa com deficiência. 

Recurso 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

28494 
RITA CECILIA BATISTA SANTOS 
MATOS 

 A comissão avaliou o item 1.5 a mesma não comprova a 
experiência específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a 
prestação de serviços na área de saúde e/ou assistência. É 
imprescindível que tais serviços sejam prestados ao idoso ou à 
pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

28390 RITA DE CASSIA CASSIANO SILVA 

 A reclamação de que há divergência entre a Lista de divulgação dos 
inscritos e o Resultado Provisório não procede, uma vez que a 
primeira não divulga pontos e sim, a quantidade de arquivos 
anexados. Em relação aos 03 certificados, anexados no ato da 
inscrição, também não podemos acolher tal pretensão. Senão 
vejamos: o Estágio da AMAS não pode ser considerado como 
experiência profissional, uma vez que o Edital prevê tal proibição no 
item 6.7.; já os certificados da APAE e Certificado profissional de 
Babá, pela Kanguruh Child Care, não podem ser aproveitados como 
curso de cuidado de idosos e também não podem ser considerados 
como experiência profissional, pois não atendem aos requisitos do 
Edital (item 6).  

Recurso 
INDEFERIDO 

27230 ROBERTO ARANHA SANTOS  A comissão aceitou o verso do documento. 
Recurso 

DEFERIDO 

28283 SANDRA LUCIA ALVES 
 No item 1.3 O documento anexado está de acordo com o exigido 
no edital. 

Recurso 
DEFERIDO 

28471 SILVANILDO VIEIRA DOS SANTOS 

Os documentos obrigatoriamente deveriam ser anexados no 
momento da inscrição, conforme o item 7.5. “A fase recursal 
restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não 
sendo possível anexar documentos novos, apenas aqueles que 
sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente 
anexados”. 

 

Recurso 
INDEFERIDO 
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29263 SOLANGE DOS SANTOS 

 A comissão avaliou o item 1.1 e retificou a apresentação do 
certificado de conclusão de ensino médio conforme solicitado no 
edital. Em relação ao item 1.2 do quadro de títulos, a declaração 
apresentada está de acordo com o exigido no edital.  

Recurso 
DEFERIDO 

26805 TACIANA SOUZA OLIVEIRA 

 A comissão avaliou o item 1.5 a mesma não comprova a 
experiência específica exigida em Edital, ou seja, não é suficiente a 
prestação de serviços na área de saúde e/ou assistência. É 
imprescindível que tais serviços sejam prestados ao idoso ou à 
pessoa com deficiência. 

Recurso 
INDEFERIDO 

27899 
TATIANA ALVES DE LUCENA 
SANTOS 

 A comissão reavaliou o item relativo à experiência profissional e 
concluiu que o candidato faz jus a pontuação de 9 meses, referente 
à função de cuidador de idoso. Contudo, o vínculo anterior (1/10/12 
a 30/08/14),  não comprova experiência específica com idoso ou 
pessoa com deficiência, conforme exigência editalícia. 

Recurso 
DEFERIDO 

29725 
TEREZITA ARAUJO DE SOUZA 
SANTOS 

 No item 1.5 do Anexo II - Quadro de Títulos, não comprova a 
experiência exigida de acordo com o edital. 

Recurso 
INDEFERIDO 

29006 VANIA VIEIRA DA SILVA 
 A comissão reavaliou o item 1.5 e constatou que a Declaração 
comprova a experiência específica.  

Recurso 
DEFERIDO 

27432 WESLEY PEREIRA DE SOUZA 

 De acordo com o Edital obrigatoriamente deve apresentar o 
Documento ou Certificado de Conclusão de Curso em Nível Médio e 
não de Nível Fundamental como apresentado no documento 
anexado em recurso, impossibilitando a avaliação dos demais itens. 

Recurso 
INDEFERIDO 

 

 

 
Aracaju, 03 de setembro de 2015 

 

Comissão de Avaliação 


