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EDITAL nº 01/2016 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
FUNDAÇÃO RENASCER 

 
 RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS  

APÓS DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO 
 
A Comissão Especial de Coordenação e Avaliação de Seleção Pública, após o recebimento de 
denúncias, protocolizadas sob os nos 015.000.14450/2016-2 e 015.000.14452/2016-1, 
decidiu realizar as Diligências nº 03 e 04/2016 objetivando esclarecer as dúvidas suscitadas. 
Após a devida análise, divulgamos as respostas aos requerimentos administrativos 
protocolados, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2016 - Fundação Renascer: 

Diligência nº 03/2016 

Resultado: indeferido 

A candidata inscrita sob o nº 45042, para o Cargo de Orientador Social – Área Serviço Social, 
não figurou no Resultado Provisório, pois não apresentou CTPS que comprovasse a 
experiência em medidas socioeducativas, somente declaração. Após o recurso, foram 
deferidos 94 (noventa e quatro) pontos, distribuídos nos itens Experiência de Trabalho 
Socioeducação 1 e 2. A impugnação foi motivada pela ausência de especificação, na CTPS, da 
unidade de lotação da então servidora contratada. 

Por meio da Diligência nº 03/2016, foi solicitado à candidata que encaminhasse a 
documentação complementar que julgasse necessária, sob pena de recontagem de sua 
pontuação e consequente desclassificação. A Comissão analisou a declaração subscrita por 3 
(três) servidores do órgão, sendo solicitado à RENASCER que atestasse o pertencimento dos 
mesmos ao seu quadro funcional. Apenas um apresentou início do vínculo posterior ao da 
candidata. Sendo assim, a Comissão entende que, apesar da declaração apresentar o vício de 
não ter sido datada, a confirmação das duas testemunhas torna o documento prova 
suficiente para manutenção dos pontos atribuídos à candidata. 

Diligência nº 04/2016 

Resultado: indeferido 

À candidata inscrita sob o nº 44767, para o Cargo de Orientador Social – Área Serviço Social, 
foi solicitado, por meio da diligência nº 04/2016, que encaminhasse documentação 
esclarecedora que julgasse necessária, pois foi questionada a veracidade da declaração da 
entidade EUNICE WEAVER DE ARACAJU, informando a prestação de serviços da candidata 
em um dos Projetos CREAS. Após análise da documentação apresentada pela candidata, a 
Comissão ratificou a pontuação anterior obtida pela candidata. 
 

Aracaju, 7 de fevereiro de 2017. 
 

Comissão de Especial de Avaliação 


