
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017  

  
EDITAL SUPLEMENTAR  

 
A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, no 

uso de suas atribuições legais definidas pela Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, com 

supedâneo na Lei nº. 6.691, de 25 de setembro de 2009, considerando o disposto na Lei nº 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, e em atenção à Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, divulga o presente edital, 

suplementar do Edital nº 01/2017, publicado em 04 de janeiro de 2017, que trata do Processo 

Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor de Educação Básica. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente edital se constitui na regulamentação da lista preferencial para candidatos 
quilombolas e indígenas: 

 
2. VAGAS, LISTAS PREFERENCIAIS E PRÉ-REQUISITOS 

 
2.5. O Processo Seletivo Simplificado para as unidades escolares de comunidades 
quilombolas e de comunidades indígenas levará em consideração, prioritariamente, o 
pertencimento às referidas comunidades, mediante apresentação de documento 
comprobatório, devidamente assinado pelo seu representante, que deverá ser entregue 
na Seplag nos dias 16 e 17 de janeiro de 2017 ou encaminhado para o e-mail: 
concurso.seplag@seplag.se.gov.br. 
 
2.5.1. Caso o candidato não apresente a declaração de pertencimento, no prazo acima 
descrito, ou esta não seja declarada válida pela Comissão de Avaliação, o candidato 
será excluído da listagem preferencial, passando a constar somente da listagem de 
ampla concorrência. 
 
2.5.2. A Seplag divulgará no dia 18 de janeiro de 2017, a lista de candidatos que 
tiveram a declaração de pertencimento considerada válida, pela Comissão de 
Avaliação, cabendo recurso do próprio candidato e/ou impugnação, por qualquer 
pessoa interessada, no prazo de 48 horas. 
 
2.5.3. Caso não haja candidatos pertencentes às comunidades, serão convocados os 
professores da lista de ampla concorrência. 
 
2.6. As áreas, disciplinas e os pré-requisitos/escolaridade são os estabelecidos no 
Anexo I. 

 
Aracaju, 13 de janeiro de 2017. 

 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 


