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EDITAL nº 02/2017 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES 

 
 

Considerando que a Comissão Especial de Coordenação e Avaliação de Seleção Pública, realizou a 

correção das notas anteriormente divulgadas, permitindo a impugnação do Resultado Definitivo do  

Processo Seletivo Simplificado nº 02/2017 para contratação temporária de Professor de Educação 

Especial para atuar na Rede Pública de Ensino, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão torna pública as respostas às impugnações encaminhadas. 

1. Impugnação de CÉLIA TORRES DE OLIVEIRA 

Inscrição: 48904 

Motivo: Por não informar expressamente a carga horária total da Declaração de Pós-Graduação, emitida 
pela Faculdade São Luís de França, e ser considerada, após o resultado provisório, não possuir  50% do  
seu conteúdo em libras, a  candidata solicita a revisão do Item “Especialização em libras + Histórico 50% 
em Libras”,  haja visto que foi apresentada outra declaração da referida Faculdade, a fim de exclarecer a 
carga horária total do curso.  

Resultado: DEFERIDO. 
Foram atribuídos 08 pontos ao Item “Especialização em libras + Histórico 50% em Libras”; sendo  a 
candidata considerada classificada. 
  

2. Impugnação de CAMILA SILVA DE FRANÇA 

Inscrição: 48361 
 
Motivo: A candidata alega que não foram avaliados e pontuados os Itens “ Curso de Libras e Experiência 
com Alunos Surdos” e que apenas foi pontuado o item “Especialização Esp + Histórico 50% dos módulos de 
Libras”, objeto de recurso deferido. Sendo assim, solicita a avaliação dos Itens 4 e 5 de seus títulos. 
 
Resultado: DEFERIDO 
Foram atribuídos 10 pontos ao item “ Curso de Libras” 
Foram contabilizados 30 meses e atribuídos 60 pontos ao item “Experiência com Alunos Surdos” 
 

3. Impugnação de DÊNIA DE OLIVEIRA LISBOA 

Inscrição: 48733 
 

Motivo: A candidata alega que não foram pontuados 12 meses da Declaração da PM de Muribeca, 

referente ao item “Experiência em Sala de Recursos”, apenas foram deferidos em recurso 24 meses . E 
solicita a correta Pontuação. 

Resultado: DEFERIDO 
Foram contabilizados 36 meses referentes à Declaração da PM de Muribeca, atingindo a pontuação 

máxima 70 pontos, no item “Experiência em Sala de Recursos”. 
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4. Impugnação de DILMA NUNES SILVA 

Inscrição: 48699 
Motivo: A candidata alega que embora tenha apresentado  a Declaração da Escolinha Pequeno Lar, nos 
termos do Edital, conforme solicitado pela Comissão, esta não analisou  e pontuou a declaração, 
indeferindo o recurso no item “Experiência em Sala de Recursos”. Sendo assim solicita a avaliação e 
pontuação no item em questão. 
 
Resultado: INDEFERIDO 
Não obstante, a candidata tenha apresentado a Declaração da Escolinha Pequeno Lar, no formato 
DD/MM/AAAA, em conformidade com Edital, não foi apresentada CTPS, elemento obrigatório para 
comprovação de vínculo privado de acordo com item 6.1 do Edital. 
 

5. Impugnação de LUCIANA CONCEIÇÃO BOMFIM DOS SANTOS 

Inscrição: 48531 
Motivo: A candidata alega que não foi avaliado e pontuado o item “Experiência em Sala de Recursos” e que 
somente foram pontuados os itens deferidos em recurso. Sendo assim, solicita a avaliação e pontuação do 
item em questão. 
 
Resultado: DEFERIDO 
Foram contabilizados 36 meses referentes à Declaração da EMEF Jessé da Silva Prado da PM Santa Luzia do 

Ithanhi, atingindo a pontuação máxima 70 pontos, no item “Experiência em Sala de Recursos”. 
 

6. Impugnação de PATRÍCIA OLIVEIRA ARAGÃO ASSUNÇÃO 

Inscrição: 48697 

Motivo: A candidata alega que não foram avaliados e pontuados os Itens “Cursos nas áreas da Educação 
Especial e Experiência em Sala de Recursos” e que apenas foi pontuado o item “item “Especialização em 
AEE”, objeto de recurso deferido. Sendo assim, solicita a avaliação dos Itens 4 e 5 de seus títulos. 

Resultado: DEFERIDO 
Foram atribuídos 25 pontos ao item “Cursos nas áreas da Educação Especial” 
Foram contabilizados 29 meses e atribuídos 58 pontos ao item “Experiência em Sala de Recursos” 
 

 
 

Aracaju, 7 de abril de 2017. 
 
 

Comissão de Especial de Avaliação 


