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EDITAL nº 01/2017 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES 

 
 
Considerando que a Comissão Especial de Coordenação e Avaliação de Seleção Pública, após o 
recebimento de denúncias por telefone e/ou meio eletrônico, realizou a correção ex officio das notas 
anteriormente divulgadas e permitiu a impugnação ao Resultado Final, a fim de garantir o direito de 
ampla defesa e contraditório, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 para 
contratação temporária de Professor de Educação Básica para atuar na Rede Pública de Ensino, a 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna pública as respostas às 
impugnações encaminhadas. 

É importante ressaltar que somente se encontram nominados os candidatos que interpuseram 
reclamações sobre as próprias avaliações. 

1. Recurso de MARIA REGINEIDE VARJÃO DE SÁ 

Motivo: erro na lotação por fazer inscrição pelo TABLET 
Resultado: Indeferido 
A Seplag não possui qualquer ingerência na escolha da mídia utilizada para inscrição. Ademais, o Edital diz 
expressamente em seu item 4.1.2.1.1: “Se o candidato confirmar a inscrição e perceber que errou na 
escolha do cargo ou lotação, poderá, no prazo de até 24 horas, cancelá-la e efetivar nova inscrição".  
  

2. Recurso de CLECIA REGIANA DA SILVA SANTOS 

Motivo: candidata reclama que seu diploma não foi pontuado 
Resultado: Item “diploma ou certificado de conclusão de curso” deferido 
 

3. Recurso de  DOMINGOS SILVEIRA DOS SANTOS 

Motivo: candidato reclama que seu certificado não foi anexado por problemas no tamanho do arquivo que 
o site do certame não aceitava. 
Resultado: Indeferido. O Edital diz: 
 
“4.1.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para formalização de sua inscrição, 
tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, pois o candidato é responsável pela 
qualidade e quantidade de documentos a ser anexado no site”.  
 
Aceitar o certificado neste momento seria afronta ao item 7.5: “A fase recursal restringe-se à correção de 
erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar documentos novos, apenas aqueles que 
sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente anexados”. 

4. Recurso de P.M. e O.G.M.S. 

Motivo: candidatos aprovados com a apresentação de graduação em Ciências Naturais: 
Resultado: Deferido. A Comissão reconhece o equívoco e reprova as candidatas abaixo por não 
apresentarem diploma conforme exigência no Edital: 
45264 - ELIZANA MARIA DOS SANTOS e 45243 - MARIA DAS DORES GUIMARÃES SANTOS 
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5. Recurso de MÔNICA DANIELLY OLIVEIRA 

Motivo: candidata reclama que seus certificados não foram pontuados 
Resultado: Indeferido. A candidata não utilizou o período de recurso para expor suas razões. Ademais, 
aceitar o certificado neste momento seria afronta ao item 7.5: “A fase recursal restringe-se à correção de 
erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar documentos novos, apenas aqueles que 
sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente anexados”. 
 

6. Recurso de NATHALIA DA SILVA CRUZ 

Motivo: candidata anexou diploma de outra pessoa, por equívoco. 
Resultado: Indeferido 
 
“A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 
documentos novos, apenas aqueles que sirvam para esclarecer alguma informação daqueles anteriormente 
anexados”. 

7. Recurso de ASSUILES FONSECA SANTOS 

Motivo: candidato reclama que seu diploma não foi pontuado 
Resultado: Item “especialização” deferido. 
 

8. Recurso de I.G.R.M. 

Motivo: candidato reclama de pontuação atribuída após o recurso à DANIELA MOURA BEZERRA 
Inscrição nº 46369 
Resultado: DEFERIDO. Excluída pontuação relativa ao vínculo com a UFS. 
 

9. Recurso de SIMONE BENEDITA DOS SANTOS SILVA 

Motivo: candidata reclama de experiência profissional não foi pontuada após deferimento em recurso 
Resultado: Item “experiência” deferido. Contabilizados contrato com a FACAR. 
 

10. Recurso de  GILZA MARIA DE JESUS VARJAO  

Motivo: candidato reclama que sua experiência profissional não foi aceita. 
Resultado: Indeferido. As declarações trazidas pela candidata apresentam labor anterior à graduação e 
exercício nas funções de coordenação e direção, não sendo interposto recurso esclarecedor na fase devida. 

11. Recurso de  MARIA CRISTINA ROSA 

Motivo: candidato reclama que sua experiência profissional não foi aceita. 
Resultado: deferido. Contabilizados 54 meses de experiência profissional. 

12. Recurso de  FABIO ALVES ROCHA  

Motivo: candidato não anexou verso do diploma. 
Resultado: Indeferido 
O candidato não apresentou o verso na fase recursal nem no presente momento. 
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13. Recurso de MARIA ANTÔNIA LIMA DOS SANTOS 

Motivo: candidata reclama de experiência profissional não foi pontuada após deferimento em recurso 
Resultado: Item “experiência” deferido. Contabilizados 41 meses de labor no Colégio Reino Encantado, 
conforme anotação na CTPS. 
 

14. Recurso de A.R. 

Motivo: candidatos com erro na contagem de exercício profissional  
Resultado: Deferido. A Comissão reanalisou as inscrições 47266, 47141 e 47284 e reconhece o equívoco e 
corrige a pontuação dos candidatos abaixo: 
 

A candidata 47266 - DANIELE DE ARAGAO SANTOS apresenta 60 pontos de experiência em dois contratos 

com a SEED (O primeiro com 36 meses e o segundo com 24) 

O candidato 47284 - JAIRLAM PEREIRA CALADO apresenta 30 pontos de experiência, pois há labor anterior 

à graduação. 

15. Recurso de I.L. 

Motivo: candidato com erro na contagem de exercício profissional - 46254 HEBERTON LUIG LIMA FEITOZA 

Resultado: Deferido. A Comissão reanalisou e reconhece o equívoco (contagem de tempo anterior à 

graduação), corrige a pontuação para 7 meses. 

 
 

Aracaju, 1º de fevereiro de 2017. 
 
 

Comissão de Especial de Avaliação 


