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Processo Seletivo Simplificado nº 03/2016 – Fundação Renascer 

 

Ata de Deliberação 01/2016 

Em atenção ao Ofício CRESS/SE Nº 140/2016, processo de número 015.000.13758/2016-5, de 

24/11/2016, esta Comissão encaminha à Fundação Renascer, para pronunciamento, quanto 

solicitação de retificação de mudança da carga horária desenvolvida pelo Orientador Social, 

área Serviço Social do Processo Seletivo Simplificado 03/2016 - Fundação Renascer. 

Em atenção aos Requerimentos de números 015.000.14450/2016-2, (fls. 1/5); 15000.14450/2016-

2, (fls. 1/5) e 15000.14452/2016-1, (fls. 1/5), datados de 13/12/2016, esta Comissão encaminha à 

SEPLAG, para pronunciamento, posto que os mencionados requerimentos versam a respeito 

de contratação da candidata 1º classificada, inscrição nº 44432, para o cargo de Orientador 

Social – Área Serviço Social do Processo Seletivo Simplificado 03/2016  - Fundação Renascer. 

 

DILIGÊNCIA Nº 03/2016 

Considerando os Requerimentos de números 015.000.14450/2016-2, (fls. 2 e 3/5); 

15000.14450/2016-2, (fls. 2 e 3/5) e 15000.14452/2016-1, fls. (2 e 3/5), datados de 13/12/2016; 

referentes à candidata 2º classificada, inscrição nº 45042, para o Cargo de Orientador Social – 

Área Serviço Social do PSS 03/2016  - Fundação Renascer; 

Considerando ainda, o que preceitua item 7.5 do Edital de Abertura quanto a necessidade de 

esclarecer a declaração da Empresa SERGISERV, que informa a prestação de serviços na 

Fundação Renascer, pela qual a candidata obteve 94 ( noventa e quatro) pontos, distribuídos 

nos itens  Experiência de Trabalho Socioeducação 1 e 2,  contudo, sem especificar em qual 

unidade de lotação. 

Sendo assim, esta Comissão solicita à candidata de inscrição nº 45042, que seja encaminhada a 

documentação complementar que julgar necessária, no sentido de atestar especificamente, 

conforme declarado, a unidade de lotação na Fundação Renascer, como comprovação 

da experiência em Medidas Socioeducativas exigida no Edital, sob pena recontagem de 

sua pontuação e consequente desclassificação, no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a 

partir do dia 15/12/2016. 

DILIGÊNCIA Nº 04/2016 

Considerando os Requerimentos de números 015.000.14450/2016-2, (fls. 2 e 3/5); 

15000.14450/2016-2, (fls. 2 e 3/5) e 15000.14452/2016-1, fls. (2 e 3/5), datados de 13/12/2016; 

referentes à candidata 4º classificada, inscrição nº 44767, para o Cargo de Orientador Social – 

Área Serviço Social do PSS 03/2016  - Fundação Renascer; 

Considerando ainda, o que preceitua item 7.5 do Edital de Abertura quanto a necessidade de 

esclarecer a declaração da Empresa EUNICE WEAVER DE ARACAJU, que informa a 

prestação em um dos Projetos CREAS, pela qual a candidata obteve 27 (vinte e sete) pontos, no 

item Experiência de Trabalho Socioeducação 1,  contudo, sem especificar as atividades 

desenvolvidas. 

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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Sendo assim, esta Comissão solicita a candidata de inscrição nº 44767, que seja encaminhado a 

documentação complementar que julgar necessária, para que ateste especificamente as 

atividades desenvolvidas quando da participação nos Projetos CREAS, conforme 

declarado, como comprovação da experiência em medidas socioeducativas exigida no 

Edital, sob pena recontagem de sua pontuação e consequente reclassificação,  no prazo máximo 

de 5 dias úteis, contados a partir do dia 15/12/2016. 

Aracaju, 14 de dezembro de 2016 

 

Comissão de Avaliação 

 


