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EDITAL nº 02/2016 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

RESULTADO DOS RECURSOS 

 

 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

torna público o Resultado dos Recursos apresentados pelos candidatos no 

Processo Seletivo Simplificado nº 02/2016 para contratação temporária de 

Tradutor / Interprete e Instrutor de Libras. 

É importante lembrar que o fato de o recurso apresentado pelo 

candidato ter sido deferido, deferido parcialmente ou indeferido, não altera, 

obrigatoriamente, sua condição para aprovado ou reprovado, uma vez que 

continua sendo necessária a obtenção do pré-requisito mínimo exigido para 

se enquadrar na condição de aprovado. 

Importante ressaltar também que, de acordo com o item 8.4 do edital, 

na resposta dos recursos contra o resultado provisório, a Comissão de 

Avaliação poderá manter, aumentar ou diminuir a pontuação anteriormente 

atribuída. 

 

1) CARLOS MAGNO AZEVEDO SILVA 

Inscrição nº 42380 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e atribuiu a 

pontuação correspondente ao item “Diploma ou Certificado de conclusão de 

curso de nível médio”. 

No item “Experiência profissional como instrutor de Libras” não houve 

pontuação, pois a declaração não apresenta o formato DIA/MÊS/ANO do 

início da atuação como Instrutor de Libras. 

 

2) CEZAR AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Inscrição nº 42403 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato, pontuando o 

item “Experiência profissional como instrutor de Libras”, pois o mesmo 

reapresentou a declaração conforme exigido. 
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3) MARA RÚBIA ANDRADE DE CARVALHO 

Inscrição nº 42378 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata, não 

pontuando o item “Experiência profissional como instrutor de Libras 

(ministrante de curso de Libras com carga horária mínima de 40 horas)”, 

uma vez que o documento reapresentando não comprova experiência como 

ministrante de Curso Básico de Libras. 

 

4) DELMIRA SANTOS DA CONCEIÇÃO SILVA 

Inscrição nº 42777 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, foi 

pontuado anteriormente no período de avaliação. 

No item “Cursos de extensão universitária em tradução/interpretação 

da Libras com carga horária mínima de 60 horas.” a candidata apresentou 

curso de extensão em Libras e não em tradução/interpretação da Libras. 

 

5) ELENILDE DA LUZ SOUSA DA SILVA 

Inscrição nº 43104 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, foi 

pontuado anteriormente no período de avaliação. 

No item “Experiência como Intérprete Educacional (tradução em sala 

de aula)” a candidata reapresentou documento legível alcançando a 

pontuação correspondente. 

No item “Cursos de formação continuada em tradução/interpretação da 

Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições 

credenciadas por Secretarias de Educação com carga horária mínima de 60 

horas”, a comissão informa que este foi devidamente pontuado 

anteriormente no período de avaliação. 

 

6) ELIANE DOS SANTOS KAWAGUCHI 

Inscrição nº 43273 

Resultado: Deferido Parcialmente 
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A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, foi 

devidamente pontuado anteriormente no período de avaliação. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, foi atribuído a pontuação correspondente, uma vez que foi 

apresentado o verso do certificado. 

 

7) FÁTIMA DE MATOS ROSENDO 

Inscrição nº 42388 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, foi 

devidamente pontuado anteriormente no período de avaliação. 

No item “Experiência como Intérprete de Libras, com no mínimo 8 

horas de atuação” não foi pontuado, pois a declaração não está no formato 

DIA/MÊS/ANO do início e fim da atuação como Interprete de Libras, e não 

apresenta carga horária, não sendo possível contabilizar as horas de 

atuação. 

No item “Cursos de extensão universitária em tradução/interpretação 

da Libras”, o documento apresentado, o de pós-graduação (especialização), 

não se enquadra em curso de extensão universitária, não sendo, portanto, 

pontuado. 

No item “Cursos de formação continuada em tradução/interpretação da 

Libras promovidos por instituições de ensino superior e instituições 

credenciadas por Secretarias de Educação com carga horária mínima de 60 

horas”, o documento apresentado é de oficina, o que não é válido, e não é na 

área de tradução/interpretação da Libras e sim em educação inclusiva, além 

da carga horária ser de 40 horas e não de 60 horas, como exigido. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, foi atribuído a pontuação correspondente anteriormente no período 

de avaliação. 

 

8) ROSANE MOURA DA CRUZ 

Inscrição nº 42399 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio”, a 

candidata reapresentou documento legível, obtendo, a pontuação 

correspondente neste item. 
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No item “Experiência como Intérprete Educacional”, a candidata 

reapresentou documento legível, alcançando a pontuação correspondente 

neste item. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, os documentos apresentados não totalizam 160 horas de curso básico 

de Libras, uma vez que a disciplina de graduação não é válida para este 

fim. 

 

9) JOSÉ ERINALDO DA SILVA 

Inscrição nº 42715 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que no item “Experiência como Intérprete Educacional”, os documentos 

anexados não comprovam experiência como Tradutor/Interprete de Libras, 

uma vez que a função de professor e de Interprete tem divergências, não 

obtendo, portanto, pontuação neste item. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, os documentos apresentados (Especialização em Libras) não se 

enquadram nas exigências deste, uma vez que disciplinas de Libras 

cursadas não são equivalentes a Cursos Básicos de Libras, portanto não 

pontuando neste item. Vale ressaltar que o candidato, com o referido 

certificado, “Especialização em Libras”, já pontuou no item correspondente 

“Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós graduação lato sensu, 

com carga horária mínima de 360 horas em Libras”. 

 

10) PRESLEY RHODNEY PEREIRA SANTOS 

Inscrição nº 42394 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que os documentos apresentados no item “Experiência profissional como 

instrutor de Libras” não foram pontuados, uma vez que não foram emitidos 

há menos de 30 dias e no formato dia mês e ano, conforme as exigências do 

Edital item 7.3. 

 

11) JOSÉ FERREIRA FILHO 

Inscrição nº 43120 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Nível Superior,” 

foi pontuado anteriormente no período de avaliação. 
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No item “Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-

graduação lato sensu” não se obteve pontuação, uma vez que a declaração 

apresentada não foi emitida há menos de 30 dias da abertura do edital. 

No item “Experiência profissional como instrutor de Libras” não foi 

atribuída a pontuação, já que os certificados, conforme o item 7.3 do edital, 

não são válidos, e as declarações não atendem ao formato dia, mês e ano, 

além de não terem sido emitidas há menos de 30 dias da abertura do edital 

ou não estarem datadas. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, os certificados apresentados dos cursos realizados na SEED não são 

considerados cursos básicos de Libras, por isso não foram pontuados. 

 

12) ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DA SILVA 

Inscrição nº 43112 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso da candidata e informa que os 

documentos apresentados no item “Diploma ou Certificado de conclusão de 

curso de Nível Superior” foram pontuados, uma vez que a mesma 

apresentou documento legível. 

No item “Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras” a 

candidata apresentou documento legível e obteve a respectiva pontuação. 

No item “Experiência profissional como instrutor de Libras” não se 

obteve a pontuação porque não são aceitos novos documentos, apenas 

documentos esclarecedores relacionados àqueles anexados na fase de 

inscrição. 

O documento anexado no item “Experiência profissional como instrutor 

de Libras” não foi pontuado, uma vez que não se trata de Curso de Libras, 

e sim de disciplina de Libras. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas” os documentos apresentados estavam legíveis, portanto, obteve a 

pontuação correspondente. 

 

13) TELMA DOS SANTOS LIMA APOLONIO 

Inscrição nº 42416 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que os documentos apresentados nos itens “Diploma ou Certificado de 

conclusão de curso de Nível Superior” e “Diploma ou certificado de conclusão 
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de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 

horas, em Libras” já foram devidamente pontuados nos respectivos itens, na 

fase de avaliação. 

No item “Experiência profissional como instrutor de Libras 

(ministrante de curso de Libras com carga horária mínima de 40 horas)” a 

candidata não comprova experiência efetiva na referida função. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas” não são aceitos novos documentos, apenas documentos esclarecedores 

relacionados àqueles anexados na fase de inscrição. 

 

14) DANIELLE ALVES LOIOLA SANTANA 

Inscrição nº 43418 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que os documentos apresentados no item “Diploma ou Certificado de 

conclusão de curso de nível médio”, não foram pontuados, uma vez que o 

certificado apresentado é de ensino fundamental e não de ENSINO MÉDIO. 

No item “Experiência como Intérprete de Libras”, o documento 

apresentado comprova experiência como Instrutor em Libras, e não como 

Tradutor / Intérprete, portanto, não foi pontuado. 

No item “Cursos de extensão universitária em tradução/interpretação 

da Libras” foi apresentado um documento que não comprova formação em 

tradução e interpretação em libras, portanto, não foi pontuado. 

 

15) JANE CLEIDE SALGUEIRA DE JESUS 

Inscrição nº 43100 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que os documentos apresentados no item “Diploma ou Certificado de 

conclusão de curso de nível médio”, foram pontuados anteriormente no 

período de avaliação. 

No item “Experiência como Intérprete Educacional”, o documento 

anexado permanece ilegível, por isso não foi pontuado. 

No item “Experiência como Intérprete de Libras”, os documentos 

anexados já foram pontuados anteriormente na fase de avaliação. 

No item “Cursos de Educação profissional em tradução/interpretação 

da Libras” não foi atribuída a pontuação porque não são aceitos novos 
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documentos, apenas documentos esclarecedores relacionados àqueles 

anexados na fase de inscrição. 

Os itens “Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda” e “Curso Básico de 

Libras” já foram devidamente pontuados em seus respectivos lugares na 

fase de avaliação. 

 

16) MICHELE MAZZE DOS SANTOS NERES 

Inscrição nº 43289 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que os documentos anexados nos itens “Diploma ou Certificado de conclusão 

de curso de nível médio” e “Experiência como Intérprete Educacional”, foram 

devidamente pontuados anteriormente na fase de avaliação. 

No item “Cursos de formação promovidos por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda”, o documento 

apresentado é de Curso Básico de Libras e não de Curso de Formação em 

Tradução e Interpretação em Libras com uma carga horária mínima de 120 

horas. 

No item “Curso Básico de Libras”, alguns dos certificados apresentados 

não dizem respeito a Curso básico de Libras, e os que atendem a este item, 

totalizam 140 horas, não atingindo, portanto, a carga horária mínima 

exigida, que é de 160 horas. 

 

17) PRISCILA DE JESUS BRITO 

Inscrição nº 43140 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que o documento anexado no item “Cursos de formação continuada em 

tradução/interpretação da Libras”, foi pontuado no item “Cursos de formação 

promovidos por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda”, uma vez que foi acrescentada a declaração 

complementar. 

 

18) KLÉCIA FILGUEIRAS SILVA 

Inscrição nº 43287 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que o documento apresentado no item “Diploma ou Certificado de conclusão 
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de curso de Nível Superior”, foi pontuado anteriormente no período de 

avaliação. 

Nos itens “Curso Básico de Libras” e “Cursos de formação continuada 

em tradução/interpretação da Libras”, não se obteve a pontuação 

correspondente porque não são aceitos novos documentos, apenas 

documentos esclarecedores relacionados àqueles anexados na fase de 

inscrição. 

No item “Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós 

graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em Libras” 

são válidos apenas cursos concluídos, e não em fase de conclusão. Vale 

lembrar que este item não é eliminatório, apenas classificatório. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas” os certificados apresentados não totalizam a carga horária mínima 

exigida e não são aceitos novos documentos. 

No item “Cursos de formação continuada em tradução/interpretação da 

Libras” os documentos apresentados foram duplicados, e permanecem sem 

atingir a carga horária mínima exigida. 

 

19) PATRICIA MARIZA MENEZES FERREIRA 

Inscrição nº 42419 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que o documento apresentado foi pontuado anteriormente, na fase de 

avaliação, no item “Especialização Livre”. Portanto, por se tratar de pós-

graduação na área de Libras, a pontuação correspondente foi transferida do 

item supracitado para o item “Diploma ou certificado de conclusão de curso 

de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, em 

Libras”. 

 

20) ANTONIO RUBIO ANDRADE DE CARVALHO 

Inscrição nº 43130 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou os recursos apresentados pelo candidato e informa 

que os documentos anexados no item “Experiência profissional como 

instrutor de Libras”, não são válidos, uma vez que documentos novos não 

são aceitos. 

No item “Experiência profissional como instrutor de Libras”, o 

candidato reapresentou documentos legíveis e, por isso, foram pontuados. 
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Nos itens “Experiência profissional como instrutor de Libras 

(ministrante de curso de Libras com carga horária mínima de 40 horas)” e 

“Certificação de proficiência em uso e ensino de LIBRAS (PROLIBRAS)”, o 

candidato reapresentou documentos legíveis, alcançando a pontuação 

correspondente nos respectivos itens. 

21) FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS 

Inscrição nº 43015 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que os documentos reapresentados foram pontuados, uma vez que estes 

estavam legíveis e sem erros de visualização. 

 

22) EDJANIA DE SOUZA SANTOS 

Inscrição nº 42802 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que o item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, foi pontuado, uma vez que a candidata anexou o documento no item 

“Form Cont LIBRAS 60h”. 

 

23) LUCIANA FRANCISCA DA SILVA 

Inscrição nº 42717 

Resultado: Deferido Parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata, e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio” foi 

pontuado, uma vez que foi apresentada a frente do diploma de graduação. 

No item “Extensão Univ LIBRAS”, os documentos apresentados não 

foram pontuados, uma vez que disciplina de Graduação não é válida para 

este fim. 

No item “Form Cont LIBRAS 60h”, os documentos apresentados não 

pontuam, uma vez que a disciplina de Graduação não é válida para este fim. 

 

24) VALDIRENE ALVES SANTANA SANTOS 

Inscrição nº 43452 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Nível Superior” 

não foi pontuado, pois não foi apresentado o Diploma/Certificado exigido (da 

graduação). 
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O item “Espec. em LIBRAS” foi pontuado anteriormente no período de 

avaliação. 

 

25) WILMA NUNES SANTOS 

Inscrição nº 42937 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou os recursos apresentados pela candidata e informa 

que no item “Interpr LIBRAS Livre”, o certificado reanexado foi pontuado, 

uma vez que discriminou a carga horária. Os demais certificados não foram 

pontuados por não especificar a Experiência como Intérprete de Libras ou 

por não haver data de emissão da declaração conforme exigência do edital.  

 

26) MARIA MAGDA DE SANTANA PRATA 

Inscrição nº 43261 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível 

médio” já havia sido pontuado. 

 

27) SUZETE MARIA GONÇALVES TABOSA  

Inscrição nº 42795 

Resultado: Deferido parcialmente 

         A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que o item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Nível Superior” 

foi pontuado, uma vez que foi anexado o verso do certificado. 

         No item “Espec. em LIBRAS” foi atribuída e pontuação 

correspondente, uma vez que foi anexado o verso do certificado. 

         No item “Interpr LIBRAS Livre”, o certificado anexado já havia sido 

transferido e analisado no item “Interpre Educ LIBRAS”, porém, este 

continua sem carga horária e, por isso, não foi pontuado.  

 

28) JUSSILENE DE JESUS SANTOS DE SOUZA 

Inscrição nº 43165 

Resultado: Deferido parcialmente 

         A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que no item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Nível 

Superior, referente à área de conhecimento exigida pelo edital 
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(DIGITALIZAR FRENTE E VERSO)”, o certificado apresentado já havia 

sido pontuado anteriormente na fase de avaliação. 

         No item “Especialização Livre”, a pontuação correspondente foi dada 

anteriormente, na fase de avaliação. 

        No item “Espec. em LIBRAS”, a pontuação correspondente foi dada 

anteriormente, na fase de avaliação. 

        No item “Edu Prof LIBRAS Rec ”, o documento anexado não se 

enquadra neste e não possui a carga horária mínima exigida de 60h. 

        No item “Extensão Univ LIBRAS”, não se obteve a pontuação porque 

não são aceitos novos documentos, apenas documentos esclarecedores 

relacionados àqueles anexados na fase de inscrição. 

        No item “Form Cont LIBRAS 60h” não se obteve a pontuação porque 

não são aceitos novos documentos, apenas documentos esclarecedores 

relacionados àqueles anexados na fase de inscrição. 

 

29) ELAINE THIARA VIANA DE ALMEIDA 

Inscrição nº 42959 

Resultado: Deferido parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que no item “Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio” 

foi obtida a pontuação correspondente, uma vez que foi anexada a 

declaração comprobatória. 

  No item “Experiência profissional como instrutor de Libras” um dos 

documentos foi transferido e pontuado no item “Experiência profissional 

como instrutor de Libras” e o outro documento é novo, portanto, não é 

pontuado. 

  No item “Experiência profissional como instrutor de Libras”, não se 

obteve acréscimo de pontuação porque não são aceitos novos documentos, 

apenas documentos esclarecedores relacionados àqueles anexados na fase de 

inscrição. 

  No item “Curso de Instrutor de LIBRAS”, a declaração deve ser emitida 

há menos de 30 dias da abertura do concurso. 

  No item “Certificação de proficiência em uso e ensino de LIBRAS 

(PROLIBRAS)”, o documento anexado já foi pontuado na fase de avaliação. 

  

30) ADRIELLE SANTOS DE SANTANA  

Inscrição nº 42383 

Resultado: Deferido 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

A comissão analisou o recurso apresentado pela candidata e informa 

que no item “Experiência como Intérprete Educacional (tradução em sala de 

aula)”, se obteve a pontuação correspondente, uma vez que anexou a 

declaração no formato correto. 

31) AILTON BATISTA DOS SANTOS 

Inscrição nº 43101 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato no item 

“Experiência como Intérprete de Libras, com no mínimo 8 horas de atuação” 

e informa que dois documentos permanecem ilegíveis e o outro apresenta 

data de emissão em “21 de setembro de 2015”. 

No item “Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 

horas”, os dois primeiros certificados não se tratam do tema em questão 

(Curso Básico de Libras, com carga horária mínima de 160 horas), por isso 

não pontuam, e os demais não somam a carga horária mínima exigida. 

 

32) JANE CLEIDE SALGUEIRA DE JESUS  

Inscrição nº 43100 

Resultado: Deferido parcialmente 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato no item 

“Diploma ou Certificado de conclusão de curso de nível médio” e informa que 

o documento foi pontuado anteriormente no período de avaliação. 

No item “Experiência como Intérprete Educacional (tradução em sala 

de aula)” foi obtida a pontuação correspondente, uma vez que anexou a 

declaração no formato correto. 

Nos itens “Experiência como Intérprete de Libras, com no mínimo 8 

horas de atuação (podendo somar as horas de atuação)”, “Cursos de 

Educação profissional em tradução/interpretação da Libras” e “Cursos de 

extensão universitária em tradução/interpretação da Libras” não obtiveram 

pontuação, pois não são aceitos novos documentos. 

 

33) CAMILA SILVA DE FRANÇA  

Inscrição nº 42734 

Resultado: Parcialmente deferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato no item 

“Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Nível Superior,” e o item 

“Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu” e 

informa que foram obtidas as pontuações correspondentes, uma vez que 

foram anexadas as declarações no formato correto. 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 

 

No item “Experiência como Intérprete Educacional” novos documentos 

não são aceitos, portanto, não pontuam. 

No item “Cursos de Educação profissional em tradução/interpretação 

da Libras” foi anexado um documento relacionado ao item “Curso básico de 

Libras” e não ao tema “Educação profissional em tradução/interpretação da 

Libras” como solicitado, portanto, não pontuam. 

 

34) CINTHIA MAGNO SANTOS LEÃO 

Inscrição nº 42944 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que no item “Experiência como Intérprete de Libras” o documento foi 

pontuado, uma vez que foi reapresentado o certificado com a discriminação 

da carga horária. 

 

35) JACKELINE FABIANA DOS SANTOS 

Inscrição nº 42410 

Resultado: Deferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que no item “Cursos de formação promovidos por organizações da sociedade 

civil representativas da comunidade surda”, o documento reapresentado foi 

pontuado, uma vez que se enquadrou nas exigências. 

 

36) MIRLEY NAJARA SANTOS BATISTA 

Inscrição nº 43131 

Resultado: Indeferido 

A comissão analisou o recurso apresentado pelo candidato e informa 

que no item “Cursos de formação promovidos por organizações da sociedade 

civil representativas da comunidade surda”, o documento já havia sido 

pontuado anteriormente na fase de avaliação. 

 

 

Aracaju, 14 de outubro de 2016. 

Comissão de Avaliação. 

 

 

 

  


