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Edital PSS nº 01/2016 

 

RESULTADO DOS RECURSOS, EXCETO ÁREA DE MÚSICA 

 

 

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, com exceção da área de 

Música, já divulgado.  

 

 

1. ADI JOSE DE SOUZA 

Inscrição nº 40798 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão reavaliou a inscrição, mantendo a pontuação obtida, uma vez que o 

candidato não apresentou nenhum fato ou documento novo, apenas repetiu o certificado 

de especialização, já pontuado. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, INDEFERINDO o recurso 

 

 

2. ALAN JOSÉ MELLO DE LIMA 

Inscrição nº 40704 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, Bolsista apenas é pontuado se comprovado por 

CTPS ou Guia de Previdência Social. Não houve alteração de pontuação do candidato.  

 

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

 

 

3. ALINE ALVES MENEZES 

Inscrição nº 40464 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Para o item “experiência de trabalho”, a comissão aceitou o Comprovante de 

Rendimentos do empregador (UFS), acrescentado 24 pontos. Em relação aos recibos 

reapresentados, a Comissão não acatou, tendo em vista que não se configuram como 

Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA.  

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE 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


 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

 

 

4. ALVANI BOMFIM DE SOUZA JUNIOR 

Inscrição nº 41205 

Resultado: DEFERIDO  

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

A Comissão analisou a pontuação do candidato, DEFERINDO. 

 

 

5. AMÉRICO DA SILVA SANTOS 

Inscrição nº 42043 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, não pontuando o 

candidato por não atender o item 6.1 do Edital. 

 

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

 

 

6. ANDRE LUIS ROCHA 

Inscrição nº 41817 

Resultado: DEFERIDO  

 

Para o item “experiência de trabalho”, a comissão aceitou o recurso, alcançando o 

candidato à pontuação máxima  

 

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

 

 

7. ANTONIEL BARBOZA TELES 

Inscrição nº 41164 

Resultado: DEFERIDO 

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados  no recurso. 

 

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

 

 

8. ANTONIO CRUZ DIAS JUNIOR 

Inscrição nº 41002 

Resultado: DEFERIDO 
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Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato acrescentando os meses de acordo com a declaração atualizada, considerando 

somente os meses após a conclusão da Graduação. 

 

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

 

 

9. BIBIANI REGERT SANTIN 

Inscrição nº 41952 

Resultado: DEFERIDO 

 

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

conforme consta o carimbo no verso.  

 

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

 

 

10. CARLOS ALBERTO PALMEIRA SARMENTO 

Inscrição nº 40698 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, não pontuando o 

candidato por não atender ao item 6.1 do Edital, quando a experiência profissional de 

trabalho privado deverá ser comprovada exclusivamente, mediante cópia da CTPS. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato INDEFERINDO o recurso. 

 

 

11. CAROLINA DE CARVALHO ARIMATÉA 

Inscrição nº 41994 

Resultado: DEFERIDO  

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

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

 

 

12. CHIARA MENEZES DONADIO 

Inscrição nº 41810 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata na fase de recurso não apresentou Diploma de Graduação conforme 

exigência do Edital. Estando REPROVADA por não apresentar o requisito básico, não é 

pontuado nos demais itens. 
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A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

13.CLAUDIA SAMPAIO LIRA 

Inscrição nº 41437 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão reavaliou a inscrição, mantendo a pontuação obtida, uma vez que a 

candidata não apresentou as declarações atualizadas, conforme previsto no item 6.6.1 do 

Edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso 

 

14.  CLAUDIVAN DA SILVA SANTANA 

Inscrição nº 40644 

Resultado: INDEFERIDO  

 

A comissão analisou o recurso do candidato e verificou no item “Experiência 

Profissional” que a declaração não está atualizada conforme a exigência do item 6.6.1 

do Edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

15. CLEIDE ALVES DOS SANTOS 

Inscrição nº 41319 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando a 

candidata nos meses de acordo com os documentos. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO o recurso. 

 

 

16. CLÉSIO VIEIRA MACHADO DE SANTANA 

Inscrição nº 41934 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato nos meses após a conclusão da Graduação. 

 

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

 

 

17. CLÍCIO SOUZA SANTOS 

Inscrição nº 42044 

Resultado: DEFERIDO 
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Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato nos meses de acordo com os documentos atualizados. 

 

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

 

 

18. CRISTOVAO SOARES VITOR 

Inscrição nº 41980 

Resultado: INDEFERIDO 

 

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

validando  por falta de Certificado de conclusão de curso na área de  Informática. 

 

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

 

 

19. DANILO XAVIER DE QUEIROZ 

Inscrição nº 41689 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato acrescentando os meses de acordo com a declaração atualizada, considerando 

somente os meses após a conclusão da Graduação. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato DEFERINDO o recurso. 

 

 

20.DIOMAR CLAUDIO DOS SANTOS SOBRINHO 

Inscrição nº 41290 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para os itens “graduação” e “especialização”, a Comissão aceitou o verso dos 

documentos anteriormente apresentados. No item “experiência profissional”, a 

Comissão aceitou o recurso, alcançando a candidata a pontuação máxima. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO o recurso. 

 

 

21. DOALCEY ROCHA CHAGAS 

Inscrição nº 41272 

Resultado: INDEFERIDO  

 

A comissão analisou o recurso do candidato e verificou no item “Experiência 

Profissional” em que a declaração não está atualizada conforme a exigência do item 

6.6.1 do Edital. 
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A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

22. EDILENE SOUZA BARROS 

Inscrição nº 40955 

Resultado: INDEFERIDO 

 

O item referente à Especialização já tinha sido pontuado. A Comissão analisou a 

inscrição da candidata INDEFERINDO o recurso. 

 

 

23. EDIVAN SANTOS GUIMARÃES 

Inscrição nº 40562 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação” e “Licenciatura”, a comissão aceitou o documento atualizado 

pontuando o candidato. 

 

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

 

 

24. ELIANA SOUZA DA SILVA 

Inscrição nº 41687 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e não identificou Diploma de 

“Especialização” anexado. 

  

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

25. ERICK JARLES SANTOS DE ARAUJO 

Inscrição nº 40978 

Resultado: INDEFERIDO 

 

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

certificado de conclusão de Curso de Especialização.  

 

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

Trabalho” e de acordo com o item 1.4 anexo II do edital a experiência deverá ser 

pontuada considerando a data de conclusão da graduação. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, INDEFERINDO o recurso. 
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26. FELIPE FAUSTINO DE SOUZA 

Inscrição nº 41183 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato. 

 

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

 

 

27. FELIPE LESSA DA CUNHA PEREIRA AMARAL 

Inscrição nº 41018 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato apenas nos meses posteriores a Graduação conforme o item 1.4 do Anexo II 

do Edital. As notas fiscais eletrônicas estavam ilegíveis não sendo consideradas.  

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

28. FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA 

Inscrição nº 41259 

Resultado: DEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e corrigiu a pontuação referente ao item 

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO o recurso. 

 

 

29. FILIPE LÔBO ALVES 

Inscrição nº 41278 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Para o item “Graduação”, a comissão aceitou o documento atualizado pontuando o 

candidato. 

 

Para os demais itens, não serão pontuados, de acordo com o item 7.5 do edital e item 

4.1.2 “D”. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 
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30. HALLEY MATOS TAVARES SANTOS 

Inscrição nº 40592 

Resultado: DEFERIDO  PARCIALMENTE 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato acrescentando os meses de acordo com a declaração atualizada referente a 

empresa pública. 

 

Para o item “Experiência Profissional” de caráter privado a comissão avaliou e não 

aceitou o pedido de recurso considerando a exigência do item 6.1 do edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

31. IANDRA YSLA MACHADO SILVEIRA 

Inscrição nº 42204 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando a 

candidata. 

 

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

 

 

32. ILCLEMAR SANTANA VIEIRA 

Inscrição nº 40495 

Resultado: DEFERIDO 

 

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

“Diploma de Graduação” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

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

 

 

33. INACIO VENANCIO FARIAS JUNIOR 

Inscrição nº 42014 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação”, a comissão aceitou o documento atualizado pontuando o 

candidato.  Os demais itens do anexo II do edital foram avaliados e pontuados. A 

Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO o recurso. 

 

 

34.  INAIARA SOARES COSTA 

Inscrição nº 40844 
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Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e verificou o item “Experiência 

Profissional” em que a declaração não especifica a quantidade de meses trabalhados, 

indicando somente o período letivo. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

35. IVANDA CRISTINA SANTOS 

Inscrição nº 41494 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato apenas nos meses posteriores a Graduação conforme o item 1.4 do Anexo II 

do Edital.  

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

 

 

36.  JÂMISON MORAIS VIEIRA 

Inscrição nº 41501 

Resultado: INDEFERIDO 

 

O candidato não apresentou Diploma de Graduação, conforme exigência do Edital, 

estando REPROVADO por não apresentar o requisito básico. Dessa forma, não é 

pontuado nos demais itens. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato INDEFERINDO o recurso. 

 

 

37.  JANIA MARIA FERREIRA DE MELO 

Inscrição nº 40871 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata, na fase de inscrição, não apresentou nenhum documento, conforme 

exigência do Edital. Dessa forma, estando REPROVADA. Conforme item 7.5, não pode 

apresentar documentos novos na fase de recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

38. JEAN VITOR CAMBUI DE SANTANA 

Inscrição nº 41474 

Resultado: INDEFERIDO 
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Para o item “Graduação”, a comissão não aceitou o documento por estar em desacordo 

com a observação do Anexo II do Edital. 

 

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

 

 

39. JOANNA SILVA SANTOS 

Inscrição nº 41914 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, com base na 

documentação atualizada, pontuando a candidata com 27 pontos. 

 

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

 

 

40. JOÃO PAULO SILVA SOUSA 

Inscrição nº  41990 

Resultado: DEFERIDO  

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

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

 

 

41. JOÃO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO 

Inscrição nº 41445 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato acrescentando os meses de acordo com a data de emissão da Certidão de Nº 

75/2015. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato DEFERINDO o recurso. 

 

 

42. JOSÉ ADELMO PEREIRA E FREITAS 

Inscrição nº 40600 

Resultado: INDEFERIDO 

 

O candidato na fase de recurso não apresentou Diploma de Graduação, conforme 

exigência do Edital, estando REPROVADO por não apresentar o requisito básico. 

Dessa forma, não é pontuado nos demais itens. 

 

A Comissão analisou a inscrição, INDEFERINDO o recurso. 
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43.  JOSÉ SIVANILDO DE JESUS 

Inscrição nº 41639 

Resultado: INDEFERIDO  

 

A comissão analisou o recurso do candidato e considerou que não foi apresentado o 

“Diploma de Graduação” exigido no anexo I do edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

44. JOSEFA ROSINEIDE DOS SANTOS MARTINS 

Inscrição nº 41518 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando a 

candidata acrescentando os meses de acordo com a declaração atualizada. 

 

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

 

 

45. JUSSARA REIS DE SANTANA CARVALHO 

Inscrição nº 41644 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, com base na 

documentação atualizada, pontuando a candidata, que alcançou os pontos máximos. 

 

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

 

 

46. KARINA MACHADO FONTES 

Inscrição nº 40630 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou a inscrição, pontuando a 

candidata em relação aos contratos com a Companhia do Pão e Frango Americano, pois 

devidamente comprovados no documento apresentado no recurso. O mesmo não se 

aplicando ao contrato com a “Delicia Caseira”. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso 

 

 

47.  LAILA GARCIA MORENO RESENDE 
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Inscrição nº 41991 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

Quanto à atividade laboral exercida antes da Graduação o tempo não é computado. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

48 LEONARDO LUIS DE ALMEIDA ARAÚJO 

Inscrição nº 41391 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Especialização”, a comissão não acatou os documentos por não ser 

Certificado de Conclusão de Especialização. Declarações de conclusão não são aceitas. 

 

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

 

 

49. LISE FERNANDA SOARES DA SILVA 

Inscrição nº 42116 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, mantendo a 

pontuação obtida, uma vez que, conforme item 1.4 do Anexo II, somente é computada a 

experiência após a conclusão da Graduação. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

50. LUANA GOIS DIAS 

Inscrição nº 40825 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, não pontuando a 

candidata por não atender ao item 6.1 do Edital, quando a experiência profissional de 

trabalho privado deverá ser comprovada exclusivamente, mediante cópia da CTPS. 

 

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

 

 

51. LUCIANA MARIA DA SILVA 

Inscrição nº 40706 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 
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Para o item “Licenciatura”, a comissão aceitou o documento atualizado pontuando o 

candidato. 

 

Para o item “Especialização”, a comissão não acatou os documentos por não comprovar 

serem cursos de Especialização. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso. 

 

 

 

52.  LUCIANA MORAES DO NASCIMENTO 

Inscrição nº 41174 

Resultado: DEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e corrigiu a pontuação referente ao item 

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO o recurso. 

 

 

53. LUIZA CRISTINA DE SOUZA 

Inscrição nº 41021 

Resultado: DEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e considerou a pontuação referente ao item 

“Diploma de Graduação” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e corrigiu a pontuação referente ao item 

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO o recurso. 

 

 

54. MARCELO PEREIRA SOUZA 

Inscrição nº 40526 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação” e “Especialização”, o candidato já possui a pontuação máxima 

para os itens. 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando o 

candidato os meses de acordo com os documentos. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato, DEFERINDO o recurso. 
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55. MARCOS ANDRÉ PEREIRA DE ALMEIDA 

Inscrição nº 41175 

Resultado: INDEFERIDO 

 

O candidato não apresentou o Certificado de conclusão do curso exigido na área. 

Portanto não podemos considerar pontuação no requisito “Licenciatura”. 

 

A Comissão analisou o recurso do candidato, INDEFERINDO. 

 

 

56. MARIA ELAINE DOS SANTOS VILASBOAS DE FARO 

Inscrição nº 40943 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação”, a comissão aceitou o documento atualizado pontuando a 

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

 

 

57.MARIA GORETTE SOBRINHO BARRETO DA MOTA 

Inscrição nº 41985 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e considerou que uma vez confirmada a 

inscrição, não poderá anexar novo documento na fase de recursos, conforme item 4.1.2 

letra “d”.  

 

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

 

 

58.  MARIA LEIDIANE BISPO DA PIEDADE 

Inscrição nº 41197 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

 

A candidata não apresentou o Certificado de conclusão do curso de nível superior.  

Portanto não podemos considerar pontuação no requisito “Licenciatura”. Indeferido 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e considerou que uma vez confirmada a 

inscrição não poderá anexar novo documento na fase de recursos, Conforme item 4.1.2 

letra “d”. Indeferido 

 

A comissão analisou o recurso da candidata e corrigiu a pontuação referente ao item 

“Experiência de Trabalho”, de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

Deferido. 
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A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

59. MARIA MYRIAM DULTRA SANTOS 

Inscrição nº 42000 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 

 

 

Para os itens “Graduação” e “Especialização”, a comissão aceitou os documentos 

atualizados pontuando a candidata. 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, não pontuando a 

candidata por não atender o item 6.1 do Edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição, DEFERINDO PARCIALMENTE o recurso. 

 

 

60.  MARLINDA SANTOS FREITAS 

Inscrição nº 40511 

Resultado: DEFERIDO  

 

 

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

“Diploma de Graduação” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

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

“Experiência de Trabalho” de acordo com os documentos apresentados no recurso. 

 

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

 

 

61. MARTA CRISTINA DE MELO SANTOS FEITOSA 

Inscrição nº 41918 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata, na fase de inscrição, não apresentou nenhum documento, conforme 

exigência do Edital. Dessa forma, estando REPROVADA. Conforme item 7.5, não pode 

apresentar documentos novos na fase de recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

62. MATEUS REBELLO  

Inscrição nº 41949 

Resultado: DEFERIDO 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

 

Para o item “Especialização”, a comissão aceitou o documento que comprova a carga 

horária do curso. 

 

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

 

 

63. MAURÍCIO ROCHA OLIVEIRA  

Inscrição nº 41357 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência de trabalho”, a comissão aceitou o documento que comprova a 

execução do contrato. 

 

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

 

 

64.  MICHELLE LIMA NASCIMENTO 

Inscrição nº 41044 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata não apresentou o Certificado de conclusão do “Curso de Especialização” 

exigido no edital, conforme anexo II, item 1.3. Portanto não podemos considerar 

pontuação do requisito. 

 

A Comissão analisou o recurso do candidato, INDEFERINDO. 

 

 

65. NAIRSON BARRETO SOCORRO 

Inscrição nº 41675 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, não pontuando o 

candidato por infringir os seguintes critérios: 

 

Item 6.7 do edital prevê que estágio não é considerado exercício profissional. 

 

CTPS do Americano Batista é considerado novo documento, conforme item 7.5 do 

edital. 

 

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

 

 

66. NAYJARA CARVALHO GUALBERTO 

Inscrição nº 42217 

Resultado: DEFERIDO PARCIALMENTE 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou a inscrição, pontuando a 

candidata em relação ao contrato com a Secretaria de Estado da Educação, pois foi 

devidamente comprovado no documento apresentado no recurso. O mesmo não se 

aplicando aos contratos com o IFS, vez que as declarações apresentadas não atendem ao 

item 6.6.1 do edital. 

 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, DEFERINDO PARCIALMENTE o 

recurso 

 

 

67. PAULA REGINA ARAUJO NASCIMENTO 

Inscrição nº 42034 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Especialização”, a comissão aceitou o documento digitalizado pontuando a 

candidata. 

 

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

 

 

68. PERMINO LUCIANO JUNIOR 

Inscrição nº 40743 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação”, a comissão aceitou o documento atualizado, pontuando o 

candidato. 

 

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

 

 

69. RAFAELA SANTOS DE MOURA 

Inscrição nº 40722 

Resultado: INDEFERIDO 

 

Para o item “Licenciatura”, a comissão não aceitou o documento apresentado pela 

candidata.  A Comissão analisou a inscrição do candidato INDEFERINDO o recurso. 

 

 

70.  RAQUEL SOEIRO MATOS MORAES 

Inscrição nº 42206 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Graduação”, a comissão aceitou o documento atualizado, pontuando o 

candidato. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

 

Para o item “Experiência de Trabalho”, a comissão analisou o recurso da candidata e 

pontuou considerando a data de conclusão da graduação conforme item 1.4 anexo II do 

edital. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato DEFERINDO o recurso. 

 

 

71. SAMIDAYANE MOREIRA GUERRA 

Inscrição nº 40535 

Resultado: INDEFERIDO  

 

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

Trabalho” e corrigiu a pontuação máxima para 35, conforme anexo II, item 1.4 do 

edital.  

 

A Comissão analisou o recurso do candidato, INDEFERINDO. 

 

 

72. SANDRO ANDRADE MONTEIRO MENEZES  

Inscrição nº 41571 

Resultado: INDEFERIDO 

 

O candidato questiona a pontuação obtida por Walker Dantas Sampaio (terceiro lugar) e 

Ricardo Gaspar Ramos (sexto lugar). Contudo, como é possível observar no Resultado 

provisório, a pontuação máxima para o item de experiência é de trinta e cinco pontos. O 

próprio sistema, utilizado para avaliação, possui os parâmetros de mínimo e máximo, 

não permitindo pontuação a maior, ainda que a comissão digite o tempo efetivo de 

labor. Tal questionamento não merece prosperar.  

 

 

Em relação ao segundo questionamento, “porque, os profissionais licenciados podem 

pontuar nos itens 1.2 e 1.3 do edital, e os profissionais com bacharelado não? (sic)”, a 

Comissão ratifica a resposta ao Processo Administrativo no 015.000.03152/2016-0.  A 

Comissão tem a prerrogativa de definir o perfil ideal de profissional a ser selecionado e 

entendemos que o candidato, a princípio, mais adequado para lecionar é o licenciado. 

Contudo, convictos que não seria possível a seleção de licenciados apenas, pela 

inexistência de tal formação para áreas específicas, a exemplo de Direito e Medicina 

Veterinária, optamos por utilizar como referência a Resolução nº 6, de 20 de setembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Educação, e dar preferência ao candidato que possua 

uma segunda licenciatura. Enfim, o edital não é excludente porque o candidato não é 

obrigado a apresentar a graduação na modalidade Licenciatura. Por esses motivos, tal 

questionamento não merece prosperar. 

 

A Comissão analisou a inscrição do candidato INDEFERINDO o recurso. 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

 

73. STEFFANY SANTOS GOMES 

Inscrição nº 41640 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A candidata na fase de inscrição não apresentou nenhum documento conforme 

exigência do Edital. Estando REPROVADA conforme item 7.5, não podendo apresentar 

documentos novos na fase de recurso. 

 

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

74. TISSIANA MOURA DE AMORIM 

Inscrição nº 41078 

Resultado: DEFERIDO 

 

Para o item “Experiência Profissional”, a comissão reavaliou o item, pontuando a 

candidata nos meses após a conclusão da Graduação. 

 

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

 

 

75. WALLACE RODRIGUES ROCHA SILVA 

Inscrição nº 42192 

Resultado: INDEFERIDO 

 

A comissão analisou o recurso do candidato e verificou o item “Experiência 

Profissional” em que a declaração apesar de comprovar a condição de empresário, não 

permite o cômputo de meses trabalhados. 

  

A Comissão analisou a inscrição da candidata, INDEFERINDO o recurso. 

 

 

 

76.  WOLNEY FERREIRA 

Inscrição nº 41470 

Resultado: INDEFERIDO 

 

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

validando por falta de Certificado de conclusão de curso em Ciências Contábeis. 

 

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

 

 

Aracaju, 26 de abril de 2016 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

Comissão de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


