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EDITAL nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

APOIO ESCOLAR II 

RESULTADO DOS RECURSOS 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o RESULTADO DOS 

RECURSOS interpostos pelos candidatos que concorrem às vagas ofertadas pela Secretaria de Estado 

da Educação por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, para provimento temporário 

dos cargos de Apoio Escolar II. 

É importante lembrar que o fato de o recurso apresentado pelo candidato ter sido DEFERIDO, 

DEFERIDO PARCIALMENTE ou INDEFERIDO, não altera, obrigatoriamente, sua condição para 

aprovado ou reprovado, uma vez que continua sendo necessária a obtenção do pré-requisito mínimo 

exigido para se enquadrar na condição de aprovado. 

Importante ressaltar também que, de acordo com o item 8.4 do edital, na resposta dos recursos 

contra o resultado provisório, a Comissão de Avaliação poderá manter, aumentar ou diminuir a 

pontuação anteriormente atribuída. 

INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

50932 

Em relação à experiência profissional do candidato como professor regente de 
alunos com deficiência: não há nenhum documento digitalizado pelo candidato 
que comprove sua atuação profissional como professor regente de alunos com 
deficiência. Em relação aos cursos da área de Educação Especial: o candidato não 
trouxe nenhum certificado de curso, com carga horária mínima de 40 h, cujo 
público-alvo seja alunos com deficiência, transtornos do espectro autista (TEA) e 
altas habilidades/superdotação, ou seja, o público-alvo da área de Educação 
Especial. Reitera-se que o candidato obteve pontuação na categoria de pós-
graduação pelo seu curso de pós-graduação em Educação Especial e 
Psicomotricidade. Reitera-se igualmente que as áreas e cursos descritos pelo 
candidato, tais como Educação de Jovens e Adultos, Metodologia do Ensino de 
Língua Portuguesa, não são considerados cursos relacionados à área de Educação 
Especial. 

INDEFERIDO 

50934 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 2 e 3, o candidato deveria ter comprovado 
experiência profissional na função de professor de sala de aula (regência) de 
alunos com deficiência, bem como Curso na área de Educação Especial com carga 
horária mínima de 40h. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

51316 

Foram pontuadas as Declarações das Prefeituras, conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, onde o candidato comprovou experiência 
profissional na função de professor de sala de aula (regência) de alunos com 
deficiência. Não sendo considerada a atuação como Tradutor e Intérprete de 
Libras. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

51347 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, 
não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO. A CTPS é item obrigatório 
para comprovação de experiência em vínculo privado. O edital exige Pós-
Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

51389 
Conforme o Item 6.1.1 do Edital, em caso de igualdade na nota final da Avaliação 
de Títulos, para fins de classificação, o desempate se fará atendendo o critério de 
MAIOR IDADE. 

INDEFERIDO 

51623 
Não foram aceitas Conferências, Mini-Cursos ou Seminários para pontuação neste 
item. 

INDEFERIDO 

51804 Data corrigida. DEFERIDO 

51807 

A Declaração não deixou claro que havia matrícula de alunos com deficiência. 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. O verso do Certificado, mesmo em 
branco, deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a 
comissão não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a 
digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

51884 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

52069 

A candidata não comprovou sua atuação profissional como professora regente de 
alunos com deficiência, além de ter descumprido regras editalícias no que diz 
respeito à apresentação dos certificados de cursos diversos, com carga horária 
mínima de 40 h, na área de Educação Especial. Durante a fase recursal, não é 
possível anexar quaisquer outros documentos, consoante as disposições do item 
8.5. 

INDEFERIDO 

52474 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

52563 

O edital é bastante claro ao exigir que todos os candidatos anexem frente e verso 
de seus certificados ou diplomas de conclusão de curso, não havendo qualquer 
ressalva para os documentos cujos versos não possuem informações. A comissão 
não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a 
digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

52883 Diplomas e/ou certificados devem ser apresentados com FRENTE e VERSO, sob 
pena de não serem aceitos. 

INDEFERIDO 

52889 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato deveria ter comprovado experiência 
profissional na função de professor de sala de aula (regência) de alunos com 
deficiência. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

52907 Razões do recurso aceitas DEFERIDO 

53007 Recurso deferido DEFERIDO 

53320 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

53372 

O verso do Diploma deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital. 
Conforme o item 2.6, para o Cargo de Apoio Escolar II, o pré-requisito exigido é a 
apresentação do diploma de Licenciatura. Por não ter apresentado o referido 
diploma (FRENTE E VERSO), o candidato é desclassificado do PSS. 

INDEFERIDO 

53535 
Recurso indeferido, uma vez que, não anexou Diploma ou Certificado de 
conclusão de Curso de Nível Superior em Licenciatura e/ou Pedagogia, conforme 
exigido no edital. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

53647 

Recurso indeferido. O curso de AEE citado pela candidata não possui nível de pós-
graduação, logo a pontuação referente a ele não foi concedida no item pós-
graduação, mas sim no item relacionado a cursos, com carga horária mínima de 
40 h, na área de Educação Especial. Em relação ao alegado documento não 
anexado, a candidata conseguiu em sua inscrição anexar TREZE documentos, logo 
o sistema estava preparado para receber arquivos, desde que eles estivessem nos 
formatos e tamanhos informados no edital. 

INDEFERIDO 

53677 
Recurso indeferido. A candidata anexou um documento chamado "Grade de 
Notas", claramente retirado de algum sítio eletrônico que não possui o condão de 
comprovar conclusão em curso de pós-graduação. 

INDEFERIDO 

53948 

Recurso indeferido, uma vez que, na declaração do John Kennedy consta a função 
de Intérprete de Libras, que não configura regência de classe. A declaração da 
PMA não comprova regência de classe com alunos PCD, conforme exigido no 
edital.  

INDEFERIDO 

54001 

A candidata não cumpriu todas as exigências necessárias para obter pontuação. 
Uma leitura minimamente atenta do edital nos mostra que a pontuação somente 
será concedida, caso o candidato comprove experiência profissional como 
professor regente e que durante tal experiência ele tenha atuado com alunos com 
deficiência. A candidata não cumpriu o segundo requisito, uma vez que nenhuma 
das declarações menciona que ela tenha atuado com alunos com deficiência. 

INDEFERIDO 

54080 

O contrato não comprova se a candidata efetivamente cumpriu o período nele 
estabelecido. De acordo com o Item 7.5 do Edital, tal informação deveria ter sido 
comprovada (desde que permitam a comprovação de início e fim do vínculo). 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 3. Só foram 
pontuados Cursos na área de Educação Especial, com carga horária mínima de 
40h. Os versos dos Certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

54268 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, a 
declaração apresentada pelo  candidato não comprova experiência profissional na 
função de professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência, e sim 
atuação no cargo de Psicopedagoga.  Já no item 3, no campo especialização só são 
pontuados Certificado de Pós-Graduação em Educação Especial ou Inclusiva ou 
Libras ou AEE. Por esse motivo, a candidata teve a pontuação diminuída para 
pontuação no item correto. 

INDEFERIDO 

54317 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

54327 

Razões da recorrente parcialmente aceitas.  Não serão considerados para fins de 
pontuação, protocolos de documentos, documentos ilegíveis ou incompletos e 
declarações de cursos a concluir. Curso do Item 3 com carga horária inferior a 40 
horas. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

54613 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, o 
candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função de 
professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência. Na declaração 
apresentada não comprova matrícula de alunos com deficiência no período 
informado. 

INDEFERIDO 

54988 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

55214 
O candidato não apresentou Cursos na área de Educação Especial, 40h. Já no 
campo especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em 
Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

55653 
A grande maioria dos candidatos anexaram os versos dos documentos, em 
consonância com as exigências editalícias, logo o sistema estava preparado para 
receber as digitalizações. 

INDEFERIDO 

56058 

Recurso indeferido: a candidata anexou, para fins de comprovação de experiência 
profissional como professor regente de aluno com deficiência, uma portaria lhe 
concedendo Gratificação por Dedicação Exclusiva, documento este não 
comprobatório da atuação profissional exigida em edital. No que diz respeito ao 
curso de pós-graduação, a candidata não trouxe nenhum certificado de pós-
graduação nas áreas mencionadas em edital. 

INDEFERIDO 

56177 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

56495 
A grande maioria dos candidatos anexaram os versos dos documentos, em 
consonância com as exigências editalícias, logo o sistema estava preparado para 
receber as digitalizações. 

INDEFERIDO 

56746 Recurso indeferido. Candidata reprovada porque apresentou a frente do diploma 
e o verso da Especialização. 

INDEFERIDO 

56797 
Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a 
comissão não teve como verificar o dia e o mês de início e fim da experiência, 
sendo, portanto, o primeiro e último anos desconsiderados.  

INDEFERIDO 

56838 

O quantitativo de Certificados anexados em uma só página tornou impossível a 
verificação do nome da candidata como também do título dos Cursos 
apresentados. Conforme o Item 8 do Edital, não é possível apresentar o 
documento presencialmente nem refazer a digitalização.  

INDEFERIDO 

56918 
Recurso indeferido. A candidata não trouxe razões objetivas para fundamentar 
sua discordância com sua reprovação, tendo tão-somente afirmado ter anexado 
todos os documentos solicitados e informado que todos são válidos. 

INDEFERIDO 

57057 

O verso do Diploma e Certificados deveriam ter sido anexados, conforme item 5.7 
"f" do Edital. Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do 
candidato o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos 
documentos anexados no ato da inscrição. Não é permitido anexar documentos 
novos na fase de recursos, conforme edital. 

INDEFERIDO 

57255 Recurso deferido. DEFERIDO 

57259 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

57270 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Conforme Item 7.4 do Edital, a 
experiência profissional de caráter privado deverá ser comprovado, 
exclusivamente, mediante cópia da CTPS. O verso dos Certificados, mesmo em 
branco, deveriam ter sido anexados, conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que 
a comissão não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem 
a digitalização do mesmo. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

57302 

As Declarações não deixaram claro que havia matrícula de alunos com deficiência. 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. Os cursos apresentados foram 
pontuados, já no campo especialização não foi apresentado Certificado de Pós-
Graduação em Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

57365 

Recurso indeferido. O recorrente recebeu a pontuação máxima (45 pontos) no 
item objeto de seu recurso, portanto, não houve qualquer prejuízo. A informação 
sobre a pontuação máxima em cada item consta do edital deste PSS. Somente um 
dos certificados de cursos de 40 horas pontuou pois os demais não possuem 
verso. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

57374 
Em observância ao item 8.5 do edital, não é possível anexar documentos durante 
a fase recursal. Vale ressaltar que o candidato não impugnou a lista de inscritos na 
qual se observava seu nome com a informação de zero arquivo anexado.  

INDEFERIDO 

57651 
Não atende às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio 
Escolar II, Item 3. Só foram pontuados Cursos na área de Educação Especial, com 
carga horária mínima de 40h. 

INDEFERIDO 

57721 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

57740 

Recurso parcialmente deferido. Em relação ao nome do candidato, as razões por 
ele trazidas foram aceitas. No que diz respeito à atuação profissional, o candidato 
não cumpriu o estabelecido no item 7.4 do edital, que determina que a 
experiência profissional em unidades de ensino privadas DEVERÃO ser 
comprovadas EXCLUSIVAMENTE mediante apresentação da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS. De qualquer forma, o candidato não foi 
prejudicado uma vez que ele atingiu a pontuação máxima nesse item (45 pontos). 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

57911 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

57952 
Não foram aceitas Conferências, Mini-Cursos ou Seminários para pontuação neste 
item. 

INDEFERIDO 

57957 Nome da candidata consta na lista do Resultado Provisório. INDEFERIDO 

58043 

Recurso indeferido. O item 8.5 do edital esclarece a impossibilidade de se anexar 
documentos durante a fase recursal. Além disso, em conformidade com o item 
5.7, o candidato é responsável por sua inscrição e deve observar o cuidado com a 
confirmação de seus dados e informações. 

INDEFERIDO 

58152 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

58523 O contrato e contra-cheque não comprovam  experiência de regência com PCD.    INDEFERIDO 

58606 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. Quanto aos Cursos, não atendeu às 
exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 
3. Só foram pontuados Cursos na área de Educação Especial, com carga horária 
mínima de 40h. 

INDEFERIDO 

58642 

O edital exige Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou 
Libras ou AEE. Os demais cursos estão fora da área específica exigida. O 
certificado do Seminário "Arte sem Barreiras" não traz verso. Ademais, não foram 
aceitas Conferências, Mini-Cursos ou Seminários para pontuação neste item. 

INDEFERIDO 

58668 
O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo.  

INDEFERIDO 

58678 

O edital assevera que a  experiência profissional de caráter público poderá ser 
comprovada mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
ou Certidão/Declaração de tempo de serviço, emitida pela unidade de recursos 
humanos ou pela equipe diretiva do órgão/entidade em que trabalha ou 
trabalhou. Dessa forma a recorrente deveria ter apresentado as duas declarações, 
uma vez que uma diretora não pode responder por outra escola diversa da que 
dirige. A declaração apresentada não comprova regência de classe com alunos 
PCD.  

INDEFERIDO 

58881 Razões do recurso aceitas DEFERIDO 

58914 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

58936 Razões deferidas. DEFERIDO 

58969 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

59105 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. A candidata não anexou nenhuma 
Declaração que comprovasse a experiência (regência) com alunos com 
necessidades educacionais especiais. Conforme o Item 8 do Edital, não é possível 
apresentar o documento presencialmente nem anexar nenhum novo documento. 
Já no campo especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação 
em Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

59226 
Ao perceber problemas em sua inscrição, o candidato poderia ter solicitado a 
impugnação da lista de inscrição, como previsto no Item 5.11 do Edital. 

INDEFERIDO 

59348 
Documento anexado não comprova a conclusão de Curso de Nível Superior em 
Licenciatura. 

INDEFERIDO 

59417 

A pontuação, no item de cursos da área de Educação Especial, não é concedida 
para a participação em eventos, como congressos, seminários etc, apenas para 
cursos. Em relação à experiência profissional, como bem dito pela candidata em 
seu recurso, a declaração por ela apresentada não traz qualquer informação 
sobre atuação com alunos com deficiência. Logo não há comprovação de que ela 
tenha experiência profissional como professora regente de alunos com 
deficiência. 

INDEFERIDO 

59533 

De acordo com o item 8.5 do edital, não é possível durante a fase de recursos o 
envio de quaisquer outros documentos. O candidato, durante sua inscrição, é 
responsável por atentar ao envio correto de todas as informações exigidas no 
edital. Ademais, o requisito mínimo é licenciatura e não, bacharelado. 

INDEFERIDO 

59802 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

59988 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

60109 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

60135 

A Declaração não deixou claro que havia matrícula de alunos com deficiência. 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

60151 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. A candidata não anexou nenhuma 
Declaração que comprovasse a experiência (regência) com alunos com 
necessidades educacionais especiais. Conforme o Item 8 do Edital, não é possível 
apresentar o documento presencialmente nem anexar nenhum novo documento.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

60201 Recurso indeferido. Durante a fase recursal, não é possível anexar documentos. INDEFERIDO 

60247 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

60288 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

60434 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

60875 Diplomas e/ou certificados devem ser apresentados com FRENTE e VERSO, sob 
pena de não serem aceitos, conforme edital, Item 5.7 "f". 

INDEFERIDO 

60942 

Quanto à experiência, conforme o Item 7.4 do edital, o documento 
comprobatório deveria ter sido apresentado junto à CTPS. Conforme o Item 8 do 
Edital, não é possível apresentar o documento presencialmente nem anexar 
nenhum novo documento. Já sobre os Cursos, os versos dos Certificados deveriam 
ter sido anexados, conforme item 5.7 "f" do edital. O curso de Síndrome de Down 
foi pontuado. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

61047 

Recurso parcialmente deferido. A candidata recebeu pontuação máxima no item 
referente à experiência profissional como professor regente de alunos com 
deficiência e obteve um ponto no item relacionado aos cursos de pós-graduação. 
Não foi possível pontuar o curso de pós-graduação em Psicopedagogia trazido 
pela candidata por ele não ser uma pós-graduação em Educação Especial ou 
Educação Inclusiva ou Libras ou Atendimento Educacional Especializado, 
consoante exigência editalícia.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

61058 

A Declaração apresentada não deixa claro o período que a professora trabalhou 
com alunos com necessidades educacionais especiais. Conforme o Item 7.1 do 
Edital, a comissão não teve como verificar o dia e o mês de início e fim da 
experiência. 

INDEFERIDO 

61221 Razões do recurso aceitas, contudo a declaração apresentada não comprova 
regência com alunos pcd. 

DEFERIDO 

61241 O verso do Diploma deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital. INDEFERIDO 

61981 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

62018 
No campo especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em 
Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

62026 

A comprovação de experiência na E.M. Elizeu de Oliveira através da Declaração 
apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a comissão não teve como verificar 
o dia de início e fim da experiência, sendo, portanto, o primeiro e último mês 
desconsiderados; Na Declaração da E.M. Dr. Florival de Oliveira foi computado 
apenas o último ano, uma vez que apenas esse comprova matrícula de aluno com 
deficiência (período de término da atuação apresentada no recurso diverge da 
Declaração); as demais Declarações foram pontuadas conforme a contagem 
apresentada pela candidata. Quanto ao verso do Certificado, mesmo em branco, 
deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a 
comissão não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a 
digitalização do mesmo. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

62083 
Razões do recorrente parcialmente aceitas. Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 3, só foram pontuados Cursos na área de Educação 
Especial, com carga horária mínima de 40h. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

62172 Razões do recurso aceitas. Somente não foi aceito curso de cuidador escolar. DEFERIDO 

62173 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

62292 

Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a 
comissão não teve como verificar o dia e o mês de início e fim da experiência, não 
tendo como calcular os meses trabalhados a fim de pontuar neste item. Conforme 
o Item 8 do Edital, não é possível anexar novos documentos. 

INDEFERIDO 

62338 
Conforme anexo II - quadro de títulos, Apoio Escolar II,  item 2 o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência.  

INDEFERIDO 

62395 

Na CTPS a função da candidata é de Diretora, não sendo apresentada nenhuma 
anotação na Carteira de Trabalho indicando que assumiu função de Professora. A 
Declaração serve apenas para complementar a informação sobre regência de 
alunos com deficiência, conforme o Item 7.4 do Edital. 

INDEFERIDO 

62456 

Tendo em vista que a declaração apresentada não atende o item 7.1 do edital 
(DIA/MÊS/ANO) a comissão não teve como verificar o dia de início e fim da 
experiência. A recorrente já atingiu a pontuação máxima nos cursos de 40 horas, 
uma vez que o curso de Libras não é uma especialização. 

INDEFERIDO 

62888 Recurso deferido. DEFERIDO 

63145 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 
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63340 
Documentos Ilegíveis. Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de 
responsabilidade do candidato o cuidado com a confirmação dos dados 
preenchidos, bem como dos documentos anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

63366 

Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a 
comissão não teve como verificar o dia e o mês de início e fim da experiência, 
sendo, portanto, o primeiro e último anos desconsiderados. O verso do 
Certificado, mesmo em branco, deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" 
do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar que o verso 
efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

63441 
Em observância ao item 8.5 do edital, não é possível anexar documentos durante 
a fase recursal. Vale ressaltar que o candidato anexo o verso do Diploma no 
campo de experiência profissional. 

INDEFERIDO 

63549 

Recurso indeferido. A candidata, tanto em relação ao diploma de nível superior, 
quanto ao curso de pós-graduação, deixou de cumprir norma editalícia constante 
no item 5.7, alínea f, que determina o anexo da frente e verso  de diplomas e/ou 
certificados, sob pena de eles não serem aceitos. No caso específico do diploma 
de conclusão do nível superior, consta justamente no verso informações 
relacionadas ao reconhecimento da instituição responsável pelo curso e emissão 
do diploma frente ao Ministério da Educação. 

INDEFERIDO 

63576 
Embora a declaração apresentada pelo candidato ateste sua experiência 
profissional como professor regente de alunos com deficiência, ela não precisa se 
ocorreu em todas as turmas, sendo impossível assim contabilizá-la. 

INDEFERIDO 

63812 O Documento apresentado não foi pontuado de acordo com o item 6.2 do Edital. INDEFERIDO 

63857 

O Estado tem a prerrogativa de delinear o melhor perfil para escolha dos 
profissionais temporários. De acordo com o Item 5.1 do Edital, a inscrição do 
candidato implica na aceitação das condições definidas neste Edital, incluindo 
seus anexos. 

INDEFERIDO 

63939 

A declaração citada pela candidata afirma que ela possui prática com Educação 
Especial. Entretanto o documento não afirma que, durante o período de 
contratação, ela tenha ensinado alunos com deficiência. Em relação à sua pós-
graduação, o edital estabelece claramente quais cursos de pós-graduação 
(Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Libras ou AEE) serão aceitas para fins 
de pontuação. O curso de pós-graduação trazido pelo candidato, reiteramos, não 
atende nenhuma das alternativas elencadas para fins de pontuação. 

INDEFERIDO 

63997 

O edital é bastante claro ao exigir que todos os candidatos anexem frente e verso 
de seus certificados ou diplomas de conclusão de curso, não havendo qualquer 
ressalva para os documentos cujo verso não possuem informações. A comissão 
não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a 
digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

64171 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, o 
candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função de 
professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência. O verso dos 
Certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, conforme item 5.7 
"f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar que o verso 
efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

64304 
A pontuação da candidata está correta na lista de resultado provisório, uma vez 
que consta 7 pontos, sendo 1 do Certificado (Diploma) e 6 de Cursos 40h. 

INDEFERIDO 

64614 
O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 
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64654 

O edital, em seu item 5.7, alínea f , é claro ao exigir a apresentação do verso do 
certificado ou diploma de conclusão de curso, sob pena de não aceitação dos 
documentos enviados. Todos os candidatos devem prestar atenção às exigências 
editalícias e respeitá-las.  

INDEFERIDO 

64844 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

64905 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Quanto ao verso do Certificado, 
mesmo em branco, deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, 
uma vez que a comissão não tem como verificar que o verso efetivamente está 
em branco sem a digitalização do mesmo. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

65171 

Recurso indeferido. O item 8.5 do edital esclarece a impossibilidade de se anexar 
documentos durante a fase recursal. Além disso, em conformidade com o item 
5.7, o candidato é responsável por sua inscrição e deve observar o cuidado com a 
confirmação de seus dados e informações. 

INDEFERIDO 

65220 
O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, 
mesmo sendo digital, uma vez que outros candidatos apresentaram certificados 
da mesma Instituição, também em formato digital, contendo o verso.. 

INDEFERIDO 

65461 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

65496 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

65681 

O curso Contribuições para Psicomotricidade não possui em seu conteúdo 
programática qualquer disciplina relacionada à Educação Especial, portanto não 
mereceu a candidata pontuação por ele. Em relação ao curso de pós-graduação 
em Psicopedagogia com Ênfase em Educação Infantil, ele igualmente não está 
relacionado às áreas de pós-graduação descritas em edital para fins de 
pontuação. 

INDEFERIDO 

65730 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

65775 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

65861 

O Curso 40h e a Especialização que não foram pontuados, não atenderam às 
exigências do Edital. Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 
3, só foram pontuados Cursos na área de Educação Especial, com carga horária 
mínima de 40h. Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 4, só 
foram pontuadas Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou 
Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

65867 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

65930 

De acordo com o item 8.5 do edital, não é possível durante a fase de recursos o 
envio de quaisquer outros documentos. O candidato, durante sua inscrição, é 
responsável por atentar ao envio correto de todas as informações exigidas no 
edital. 

INDEFERIDO 

66249 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. Estágios não são pontuados de 
acordo com o Item 7.3. Atingiu pontuação máxima nos Cursos. No campo 
especialização não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em Educação 
Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

66469 Razões da recorrente parcialmente aceitas, contudo o registro na CTPS e 
documento anexo não comprovam regência com aluno PCD.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

66621 
Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a 
comissão não teve como verificar o dia e o mês do fim da experiência, sendo, 
portanto, o último ano desconsiderado. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

66679 
Razões da recorrente parcialmente aceitas. Conforme o Item 8 do Edital, não é 
possível apresentar o documento presencialmente nem refazer a digitalização. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 
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66723 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

66837 O Diploma apresentado não especifica nem o Curso nem se é de Licenciatura. INDEFERIDO 

66886 
No ato da inscrição a candidata anexou apenas um curso na área de Educação 
Especial. 

INDEFERIDO 

66950 Recurso deferido. DEFERIDO 

66985 

Os documentos apresentados para comprovação da especialização não atendem 
às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, 
Item 4. Só são pontuadas Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação 
Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

66988 

Recurso indeferido: o curso de Formação Continuada em Atendimento 
Educacional Especializado, com carga horária de 155 horas-aulas, não se qualifica 
como um curso em nível de pós-graduação, razão pela qual a candidata não 
recebeu pontuação. 

INDEFERIDO 

67052 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

67147 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

67161 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

67275 

Recurso parcialmente deferido. No que diz respeito à experiência profissional do 
candidato como professor regente de alunos com deficiência, esta Comissão 
verificou que os últimos documentos comprobatórios de tal experiência dizem 
respeito ao contrato temporário firmado com a Prefeitura Municipal de São 
Cristóvão, firmado em 3 de maio de 2017. Logo, há comprovação de 12 meses. No 
que concerne à pós-graduação, mantém esta Comissão o entendimento de que o 
curso apresentado pelo candidato não pertence às áreas mencionadas em edital. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

67418 

No ato da inscrição a candidata anexou apenas o curso Conhecendo Libras. Em 
conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

67460 

A Declaração não atende o Item 7.1 do Edital. Recebemos outras declarações da 
mesma rede de ensino que atendiam às exigências deste item do edital (papel 
timbrado). O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" 
do edital. 

INDEFERIDO 

67509 
O edital exige Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou 
Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

67711 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

67989 Razões deferidas. As declarações da SEED não pontuaram porque não comprovam 
regência de classe com aluno PCD. 

DEFERIDO 

68014 As declarações não comprovam regência de classe com aluno PCD. INDEFERIDO 

68059 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

68324 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, o 
candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função de 
professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência. Só é possível 
computar o período descrito na declaração anexada pela candidata no período da 
inscrição. 

INDEFERIDO 



Página 11 - 7 

INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

68413 

Os documentos apresentados para comprovação da especialização não atendem 
às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Tíulos, Apoio Escolar II, 
Item 2 os documentos anexos não comprovam regência com aluno PCD.  Item 3 
os cursos estão fora da área específica exigida. Item 4 só são pontuadas Pós-
Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

68434 
O edital é bastante claro ao exigir curso de pós-graduação em Educação Especial 
ou Educação Inclusiva ou Libras  ou AEE. Pós-graduação em Coordenação 
Pedagógica não está incluída em nenhuma das alternativas contidas no edital. 

INDEFERIDO 

68709 

Razões da recorrente quanto ao nome foram aceitas. A Declaração não deixou 
claro que havia matrícula de alunos com deficiência. Conforme Anexo II - Quadro 
de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato deveria ter comprovado 
experiência profissional na função de professor de sala de aula (regência) de 
alunos com deficiência. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

69051 

Recurso indeferido. A declaração anexada pela candidata não foi aceita 
anteriormente pela falta da indicação do CNPJ da instituição. Entretanto, além 
disso, identificamos haver outra infração nela, qual seja: não foi mencionada a 
data de atuação da candidata nos moldes exigidos em edital (item 7.1 determina 
o formato DIA/MÊS/ANO como aquele a ser observado pelo candidato), 
impossibilitando assim a contagem de meses para pontuação. 

INDEFERIDO 

69086 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

69210 

Recurso indeferido. A candidata não comprova, em nenhum momento, que, 
durante sua atuação como professora, tenha igualmente atuado na educação de 
alunos com deficiência. Logo, não é possível lhe conceder pontos no item 
relacionado à experiência profissional como professor regente DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA. 

INDEFERIDO 

69304 Razões da recorrente parcialmente aceitas. A declaração da PMA não comprova 
regência com aluno PCD.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

69322 

Recurso indeferido. A declaração trazida pela candidata com respeito ao Colégio 
João da Costa P. D. Júnior infringe regra estabelecida no item 7.1 do edital, que 
determina que os períodos de trabalho constantes nas declarações devem 
observar o formato DIA/MÊS/ANO. A declaração dessa escola traz somente a 
informação dos anos, impossibilitando considerar o primeiro e o último ano 
(neste caso 2016 e 2018). 

INDEFERIDO 

69341 A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, 
não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

69414 
Os versos dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo.  

INDEFERIDO 

69452 

Recurso indeferido. Para fins de pontuação da sua experiência profissional, a 
declaração apresentada pela candidata precisaria ter obedecido ao disposto no 
item 7.1, que estabelece que o período de trabalho (início e término) deveria 
estar no formato DIA/MÊS/ANO. 

INDEFERIDO 

69465 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. 

INDEFERIDO 

69505 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

69579 Recurso indeferido. O item 8.5 do edital esclarece não ser possível o candidato, 
durante a fase recursal, enviar outros documentos. 

INDEFERIDO 

69598 Recurso indeferido. O item 8.5 do edital esclarece da impossibilidade de se anexar 
documentos durante a fase recursal. 

INDEFERIDO 
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69694 

O edital é bastante claro ao exigir que todos os candidatos anexem frente e verso 
de seus certificados ou diplomas de conclusão de curso, não havendo qualquer 
ressalva para os documentos cujo verso não possuem informações. A comissão 
não tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a 
digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

69769 

Recurso indeferido. A candidata requer pontuação no item relacionado ao 
diploma de nível superior. Esta Comissão não compreendeu a queixa da candidata 
neste item, uma vez, que o ponto já havia lhe sido conferido anteriormente. Em 
relação à experiência profissional como professor regente de aluno com 
deficiência, a candidata não trouxe razões para explicar por que o nome presente 
no documento é "Elma dos Santos Silva" e o nome presente na ficha de inscrição 
e nos outros documentos é "Elma dos Santos Oliveira". 

INDEFERIDO 

69795 

Recurso indeferido. O item 8.5 do edital esclarece a impossibilidade de se anexar 
documentos durante a fase recursal. Além disso, em conformidade com o item 
5.7, o candidato é responsável por sua inscrição e deve observar o cuidado com a 
confirmação de seus dados e informações. 

INDEFERIDO 

69907 O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital. INDEFERIDO 

69909 
Razões da recorrente quanto ao nome foram aceitas. Quanto aos Cursos, não 
atendem às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio 
Escolar II, Item 3.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

69951 O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital. 

INDEFERIDO 

70062 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

70280 
Razões da recorrente quanto ao nome foram aceitas. Os versos dos Certificados 
deveriam ter sido anexados, conforme item 5.7 "f" do edital. Serão pontuados o 
Curso de Libras 40h e a Pós-Graduação. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

70312 

Recurso parcialmente deferido. Razões relacionadas ao nome do candidato foram 
aceitas. Em relação aos cursos na área de Educação Especial, o edital é claro ao 
determinar que não serão pontuados, no item relacionado aos cursos, disciplinas 
da graduação.  Em relação à experiência, os vínculos privados deveriam ter sido 
provados com CTPS. No vínculo público, fora do formato exigido no edital, foram 
desconsiderados o primeiro e último mês.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

70369 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Não foi aceita a declaração da escola 
particular (sem CTPS). A declaração do período de 2005 a 2008 menciona que a 
recorrente tem experiência, mas não afirma que lecionou, naquele o período, 
com alunos PCD. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

70389 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

70414 

Colocação da candidata está correta na lista de resultado provisório, de acordo 
com sua pontuação, com inscrição para a DRE-7. Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato deveria ter comprovado experiência 
profissional na função de professor de sala de aula (regência) de alunos com 
deficiência. Quanto aos Cursos, os 2 foram pontuados. 

INDEFERIDO 

70455 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato não comprovou experiência 
profissional na função de professor de sala de aula (regência) de alunos com 
deficiência, não sendo considerada a atuação como Tradutor e Intérprete de 
Libras. Quanto a especialização, não atende às exigências do Edital, Conforme 
Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 4. Só são pontuadas Pós-
Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Libras ou AEE. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 
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70530 

Recurso parcialmente deferido. Em relação à atuação profissional como professor 
regente com aluno com deficiência, a declaração mencionada pela candidata não 
informa as datas de acordo com a exigência do item 7.1 do edital (datas no 
formato DIA/MÊS/ANO), tornando impossível para o avaliador contabilizar o 
número de meses de atuação da candidata. Os cursos de Educação Especial e de 
Pós-graduação foram corretamente pontuados.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

70824 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

70957 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

70999 
Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital 
(Formato DIA/MÊS/ANO), a comissão não teve como verificar o dia de início e fim 
da experiência, sendo, portanto, o primeiro e último mês desconsiderados. 

INDEFERIDO 

71004 
Recurso parcialmente deferido, uma vez que, conforme contrato anexado e 
declaração da prefeitura de Cedro, não há comprovação de Regência de Classe 
com alunos PCD.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

71249 

O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. Contrato 
da ANBEC não comprova regência com PCD. Aceita declaração do Município de 
Lagarto. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

71281 

Recurso deferido parcialmente, uma vez que, na declaração da PML não consta 
data de início da regência com PCD em 2015, e por conta disso, considerando que 
na mesma declaração descreve que no ano de 2018 a professora retornou para 
sala regular, foram contabilizado os anos de 2016 e 2017 apenas.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

71347 

A Declaração da E.M. Maria Ednalva Santos não deixou claro que havia matrícula 
de alunos com deficiência. Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar 
II, Item 2, o candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função 
de professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência. A retificação do 
Edital foi apenas na pontuação do Quadro de Títulos - Apoio Escolar II, os demais 
itens do Edital permaneceram inalterados. Estágios não são pontuados de acordo 
com o Item 7.3. 

INDEFERIDO 

71391 

Recurso aceito: a candidata conseguiu comprovar a atuação profissional como 
professora regente de alunos com deficiência nos períodos de 11 de fevereiro a 
16 de julho de 2016 e de 03 de agosto a 22 de dezembro de 2016, ambas na 
Prefeitura Municipal de Simão Dias, sendo-lhe concedida uma pontuação de 9 
meses. 

DEFERIDO 

71441 
Razões da recorrente parcialmente aceitas. O curso de Cuidador Escolar não 
pontua. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

71450 

O verso do Diploma deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do Edital. Em 
conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

71496 
O verso do Certificado da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está 
ilegível. O curso de Cuidador não atende a área de Educação Especial, conforme o 
Edital. 

INDEFERIDO 

71547 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 



Página 14 - 7 

INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

71565 

Tendo em vista que as Declarações apresentadas não atendem o Item 7.1 do 
Edital, a comissão não teve como verificar o dia e o mês de início e fim de cada 
experiência. Quanto aos cursos de 40h, os certificados apresentados não atendem 
às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, 
Item 3. Já no campo especialização não foi apresentado Certificado de Pós-
Graduação em Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

71631 

Recurso indeferido. Esta Comissão, amparada pelo item 8.4 do edital e ao analisar 
as razões apresentadas pela candidata, re-examinou sua pontuação no item 
experiência profissional como professora regente de alunos com deficiência. Para 
comprovar sua experiência nesse item, a candidata anexou 3 documentos e 
procedemos à análise de cada um deles. A declaração fornecida pela Secretaria de 
Estado da Educação informa a atuação da candidata no Programa Projovem 
Campo - Saberes da Terra. Esta declaração não informa a atuação da candidata 
com alunos com deficiência. Logo, nenhum ponto lhe será concedido. A segunda 
declaração vem da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Pacatuba. Este documento traz informações sobre a atuação profissional da 
candidata em diversos programas de ensino, tais como: Programa de Erradicação 
do Ensino Infantil, Ensino de Jovens e Adultos, professora polivalente do Ensino 
Fundamental, Programa Sergipe Alfabetizado. Somente há duas menções nessa 
declaração a uma atuação da candidata como professora regente de alunos com 
deficiência. A primeira dela se refere a Atendimento Educacional Especializado na 
unidade de ensino Nossa Senhora Santana no período de 5 de abril até a data no 
qual a declaração foi assinada, 22 de maio. Assim, contabilizamos UM mês para 
essa atuação. A outra diz respeito a atuação em classes de ensino fundamental 
polivalentes, durante o período de 3/3/2008 a 30/12/2010, sendo que no ano de 
2010, de acordo com a declaração, a candidata possuía na turma alunos com 
necessidades especiais. Ocorre que a declaração traz uma informação vaga sobre 
o período de atuação com alunos com deficiência, uma vez que não cita, como é 
exigido no item 7.1 o período de atuação com alunos com deficiência no formato 
DIA/MÊS/ANO. Ou seja, a declaração deveria ter especificado com precisão a 
datas inicial e final do ano de 2010 nas quais a candidata atuou no ensino 
fundamental com alunos especiais. Logo, nenhum ponto lhe será concedido. A 
última declaração cita a experiência profissional na unidade de ensino Nossa 
Senhora Santana, no período de abril a maio de 2018, algo já objeto de outra 
declaração. Logo, a candidata já conseguiu os pontos em relação a tal experiência. 
Ao final, portanto, após reexaminar os documentos apresentados, chegamos à 
conclusão de que a candidata somente possui um mês de experiência 
COMPROVADA de atuação como professora regente de alunos com deficiência. 

INDEFERIDO 

71663 
Na declaração apresentada não ficou claro o período de atuação, não sendo 
atendida a exigência do Edital, item 7.1. A expressão "ano letivo" não foi 
considerada neste PSS. Faz-se necessária a informação com DD/MM/AAAA. 

INDEFERIDO 

71676 
O documento apresentado não comprova a Colação de Grau que é um ato oficial 
de caráter obrigatório para que o estudante seja de fato diplomado. 

INDEFERIDO 

71751 

O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital:  "diplomas e/ou certificados devem ser 
apresentados com FRENTE e VERSO, sob pena de não serem aceitos;"  Por não ter 
apresentado o referido diploma, o candidato é desclassificado do PSS. 

INDEFERIDO 

71786 

Tendo em vista que a Declaração apresentada do município de São Cristóvão não 
atende o Item 7.1 do Edital (Formato DIA/MÊS/ANO), a comissão não teve como 
verificar o dia e o mês de início e fim de cada experiência. Já no campo 
especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em Educação 
Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 
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71829 Recurso deferido. DEFERIDO 

71913 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

71924 
O edital exige Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou 
Libras ou AEE. Declaração da PIO X não comprova regência com PCD. Deferido 
vínculo com a PMA. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

71969 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

72109 A declaração genericamente menciona que a recorrente atuou com alunos no 
processo de inclusão. Tal informação não comprova a regência com alunos PCD. 

INDEFERIDO 

72163 
Razões da recorrente aceitas parcialmente. Não foram contados os anos de 
regência, uma vez que a declaração é genérica e não especifica em quais anos 
houve regência com alunos PCD. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

72209 
Conforme o item 2.6, para o Cargo de Apoio Escolar II, o pré-requisito exigido é a 
apresentação do diploma de Licenciatura. Por não ter apresentado o referido 
diploma, o candidato é desclassificado do PSS. 

INDEFERIDO 

72245 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

72258 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, o 
candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função de 
professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência.  No campo 
especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em Educação 
Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

72268 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

72427 
O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, 
mesmo sendo digital, uma vez que outros candidatos apresentaram certificados 
da mesma Instituição, também em formato digital, contendo o verso. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

72562 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

72591 
Razões da recorrente parcialmente aceitas. A recorrente não comprova regência. 
A declaração apresentada diz que a mesma "exerce suas atividades no apoio a 
sala de recursos".  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

72621 

Recurso parcialmente deferido. Em relação aos cursos na área de Educação 
Especial, não compreendemos a queixa da candidata, uma vez que anteriormente 
lhe foi concedida a pontuação máxima nesse item. No que diz respeito à 
experiência profissional como professor regente de alunos com deficiência, 
somente houve comprovação em relação à sua atuação no Instituto Dom 
Fernandes Gomes. Não é possível lhe conceder pontos para sua alegada 
experiência no Centro Educacional Rei Davi porque em sua carteira de trabalho 
não existe a informação do seu cargo naquela unidade educacional, condição 
fundamental para comprovação de sua experiência profissional em uma 
instituição de ensino privada. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

72762 
Certificado, mesmo com o verso em branco, deveria ter sido anexado, conforme 
item 5.7 "f" do edital. 

INDEFERIDO 

72790 
Não foram aceitas declarações de vínculo particular (sem CTPS). A declaração da 
PMA menciona que a recorrente tem experiência, mas não afirma que lecionou 
com alunos PCD.  

INDEFERIDO 
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72821 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. O documento comprobatório 
deveria ter sido apresentado junto à CTPS. Conforme o Item 8 do Edital, não é 
possível apresentar o documento presencialmente nem anexar nenhum novo 
documento. 

INDEFERIDO 

72970 
Recurso indeferido. A declaração do Projovem estadual não comprova regência 
com pcd. A comissão não contabiliza períodos concomitantes do mesmo vínculo. 
Pontuação mantida 

INDEFERIDO 

72997 

Ao reexaminar o documento anexado pela candidata no item relacionado a 
cursos, com carga horária mínima de 40 h, na área de Educação Especial, será 
pontuado apenas um dos certificados anexado, os demais não serão pontuados 
por não se tratarem de certificados de cursos na área de Educação Especial. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

73023 
Recurso indeferido.  Os documentos anexados para comprovar a conclusão do 
ensino superior estão ilegíveis e o candidato é responsável pela qualidade dos 
mesmos. 

INDEFERIDO 

73131 
Corrigida a pontuação de regência 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

73192 

Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. A candidata não anexou nenhum documento no 
Campo Cursos 40h bem como a frente do Certificado no Campo Especialização. 

INDEFERIDO 

73200 
Na declaração do João Cardoso constam 12 meses de experiência. Item 7.1 do 
edital. 

INDEFERIDO 

73217 Foram pontuadas as duas especializações, contudo somente 1 (um) curso de 40 
horas. O curso de Braille não tem o verso e o de Libras não tem a frente.  

INDEFERIDO 

73219 

Recurso indeferido. A declaração apresentada traz o período de trabalho da 
candidata (15/06/15 a 14/07/17), fato inequívoco. Ao final, ressalta a responsável 
pelo estabelecimento: "Vale ressaltar, que a mesma lecionou um excelente 
trabalho em sala regular com alunos especiais." A comissão deste PSS 
compreendeu que essa declaração não traz CLARAMENTE o período de atuação 
da candidata com alunos com deficiência, apenas cita que houve tal experiência, 
sem especificar o início e o fim, e a elogia. A declaração, para ser mais cristalina, 
poderia, por exemplo, afirmar que foi 'durante todo o período de contrato de 
trabalho', ou expressão equivalente. O único período de trabalho mencionado 
com precisão é o do contrato de trabalho como professora. 

INDEFERIDO 

73240 

O edital, em seu item 5.7, alínea f , é claro ao exigir a apresentação do verso do 
certificado ou diploma de conclusão de curso, sob pena de não aceitação dos 
documentos enviados. Todos os candidatos devem prestar atenção às exigências 
editalícias e respeitá-las. Ainda, consoante o item 8.5, não é mais possível anexar 
documentos. 

INDEFERIDO 

73262 
Não atende às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio 
Escolar II, Item 4. Só são pontuadas Pós-Graduação em Educação Especial ou 
Educação Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

73264 

Razões da recorrente quanto ao nome foram aceitas. Quanto à experiência, foi 
pontuado o período de atuação na rede pública, no entanto, a candidata não 
anexou a página do Contrato de Trabalho da CTPS para comprovação da 
experiência de caráter privado, conforme item 7.4. 

DEFERIDO 

73287 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

73348 Razões da recorrente parcialmente aceitas, contudo a Declaração não comprova 
regência com aluno PCD. Curso sobre a diversidade foge da área específica. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 
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73372 

Recurso indeferido. Ao reexaminar o documento anexado pela candidata no item 
relacionado a cursos, com carga horária mínima de 40 h, na área de Educação 
Especial, verifica-se que a razão de sua não pontuação não reside no fato de a 
candidata não ter anexado o verso do documento, mas sim, por não se tratar de 
um certificado de curso na área de Educação Especial. No que diz respeito à área 
de sua pós-graduação, verifica-se que "Saúde Mental e Atenção Psicossocial" não 
pertence a nenhuma das áreas definidas em edital: Educação Especial ou 
Educação Inclusiva ou Libras ou AEE, portanto, não lhe foram concedidos pontos 
neste item. 

INDEFERIDO 

73381 

De acordo com o item 8.5 do edital, não é possível durante a fase de recursos o 
envio de quaisquer outros documentos. O candidato, durante sua inscrição, é 
responsável por atentar ao envio correto de todas as informações exigidas no 
edital. 

INDEFERIDO 

73399 

A candidata se inscreveu com o nome "Dulcidalva Rocha de Carvalho". O nome 
constante no diploma apresentado é "Dulcidalva Rocha Carvalho Nascimento". 
Dessa foram, uma vez que a divergência não foi explicada pela candidata, a 
análise dos demais itens resta prejudicada.  

INDEFERIDO 

73423  As declarações  mencionam que a recorrente tem experiência, mas não afirma 
que lecionou com alunos PCD. 

INDEFERIDO 

73470 
Recurso deferido, contudo não pontuada experiência, pois vínculo privado se 
prova com CTPS. Dentre os cursos, ressaltamos que não é concedida para a 
participação em eventos, como congressos, seminários etc, apenas para cursos. 

DEFERIDO 

73535 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, a 
declaração apresentada pelo  candidato não comprova experiência profissional na 
função de professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência, e sim 
atuação no cargo de Psicopedagoga.  

INDEFERIDO 

73586 

O recurso foi parcialmente aceito em relação à comprovação de licenciatura em 
curso de nível superior e de experiência profissional da candidata como 
professora regente de alunos com deficiência. No que diz respeito aos cursos na 
área de Educação Especial, não houve qualquer prejuízo à candidata, já que ela 
havia sido pontuada com o máximo para aquela seção: 6 pontos. Em relação aos 
cursos de pós-graduação, a candidata apresentou apenas um que se enquadra 
nas categorias exigidas em edital, sendo por ele pontuada. 

DEFERIDO 

73624 
Razões da recorrente quanto ao nome foram aceitas. Quanto à experiência, a 
candidata não anexou a página do Contrato de Trabalho da CTPS, onde consta a 
instituição contratante, bem como início e término do vínculo empregatício.  

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

73703 

O edital, em seu item 5.7, alínea f , é claro ao exigir a apresentação do verso do 
certificado ou diploma de conclusão de curso, sob pena de não aceitação dos 
documentos enviados. Todos os candidatos devem prestar atenção às exigências 
editalícias e respeitá-las 

INDEFERIDO 

73704 

Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. Conforme o Item 8 do Edital, não é possível 
apresentar o documento presencialmente nem refazer a digitalização. O verso do 
Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, mesmo 
sendo digital, uma vez que outros candidatos apresentaram certificados da 
mesma Instituição, também em formato digital, contendo o verso. 

INDEFERIDO 
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73796 

A pontuação do candidato está correta na lista de resultado provisório, uma vez 
que o período apresentado na Declaração totaliza 19 meses. Quanto ao verso do 
Certificado, mesmo em branco, deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" 
do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar que o verso 
efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

73840 Razões do recorrente aceitas. DEFERIDO 

73844 
A candidata inscreveu-se com o nome Eleni Brito Cardoso. O nome constante no 
Diploma de Graduação é "Eleni Santos Brito", portanto os nomes divergem. A 
candidata não trouxe suas razões à Comissão. 

INDEFERIDO 

73948 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, do Edital, o 
candidato deveria ter comprovado experiência profissional na função de 
professor de sala de aula (regência) de alunos com deficiência, já que a declaração 
anexada não apresenta a CTPS, não comprova regência nem comprova período de 
início e fim, conforme item 7. Quanto aos cursos de 40h, os certificados 
apresentados não atendem às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro 
de Títulos, Apoio Escolar II, Item 3, uma vez que comprovaram carga horária. 

INDEFERIDO 

73952 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

73990 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. A declaração da PMA não comprova 
regência com aluno PCD. Os versos dos certificados, mesmo em branco, deveriam 
ter sido anexados, conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não 
tem como verificar que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização 
do mesmo. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

73996 

O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital, 
mesmo sendo digital, uma vez que outros candidatos apresentaram certificados 
da mesma Instituição, também em formato digital, contendo o verso. Tendo em 
vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital, a comissão 
não teve como verificar o dia e o mês de início e fim da experiência, não tendo 
como calcular os meses trabalhados a fim de pontuar neste item. Conforme o 
Item 8 do Edital, não é possível anexar novos documentos. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

74005 Esta Comissão reitera de que não há qualquer documento anexado comprovando 
sua conclusão de nível superior. 

INDEFERIDO 

74052 
Não foi anexado o balanço social relativo ao último ano trabalhado, apenas a 
primeira folha. 

INDEFERIDO 

74143 
Declaração não pode ser aceita por não atender ao Item 7.4 do Edital, 
Certidão/Declaração de tempo de serviço deve ser emitida pela autoridade 
responsável pelo órgão/entidade em que trabalha.  

INDEFERIDO 

74217 O verso do Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital. INDEFERIDO 

74227 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

74269 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

74308 
A candidata anexou 2 vezes a frente do Certificado da Pós-Graduação da 
Faculdade Jardins, deixando de anexar o verso do mesmo. 

INDEFERIDO 

74325 
Não atende às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio 
Escolar II, Item 3. Só foram pontuados Cursos na área de Educação Especial, com 
carga horária mínima de 40h, e que tinham FRENTE e VERSO. 

INDEFERIDO 

74337 

O item 7 - DOS DOCUMENTOS E DA TITULAÇÃO do edital traz todas as regras 
sobre apresentação dos documentos. No caso de experiência profissional de 
caráter privado, o subitem 7.4 esclarece da necessidade de apresentação da 
carteira de trabalho, sob pena de não haver comprovação de tal experiência. 

INDEFERIDO 

74350 O verso do Diploma deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital. INDEFERIDO 

74355 Razões do recorrente aceitas. DEFERIDO 
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74360 
Os versos dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

74370 

A carteira de trabalho anexada pela candidata não menciona atuação como 
professora, logo, ela não cumpriu os requisitos para receber pontos no item 
experiência profissional COMPROVADA, na função de professor de sala de aula 
(regência) de alunos com deficiência. 

INDEFERIDO 

74393 Aceita declaração do Povoado Fazenda Nova.  DEFERIDO 

74409 
Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital 
(Formato DIA/MÊS/ANO), a comissão não teve como verificar o dia de início e fim 
da experiência, sendo, portanto, o primeiro e último mês desconsiderados. 

INDEFERIDO 

74455 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Quanto à Declaração da Escola Ideia, 
não é possível anexar novo documento (Item 8 do Edital). Em conformidade com 
o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o cuidado com a 
confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos anexados no ato 
da inscrição. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

74477 
Não atende às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio 
Escolar II, Item 3, Cursos na área de Educação Especial, com carga horária mínima 
de 40h. 

INDEFERIDO 

74497 

A Declaração não deixou claro que havia matrícula de alunos com deficiência. 
Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. Quanto ao Curso, o verso do 
Certificado deveria ter sido anexado, conforme item 5.7 "f" do edital.  Já no 
campo especialização, não foi apresentado Certificado de Pós-Graduação em 
Educação Especial ou Inclusiva ou Libras ou AEE. 

INDEFERIDO 

74500 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

74761 

Recurso parcialmente deferido. Aceitas as alegações em relação à divergência de 
nomes. No entanto, em nenhum documento trazido pela candidata, há qualquer 
menção à sua atuação como professora de alunos com deficiência, logo, ela não 
merece pontuação nesse item do edital. Cursos fora do padrão exigido. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

74817 A recorrente não anexou diploma ou certificado de conclusão de curso da 
graduação (licenciatura). 

INDEFERIDO 

74893 

Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 2, o candidato 
deveria ter comprovado experiência profissional na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência, sendo o recurso parcialmente 
atendido. Conforme Anexo II - Quadro de Títulos, Apoio Escolar II, Item 4. Só são 
pontuadas Pós-Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Libras 
ou AEE. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

75005 Aceita declaração, sendo desconsiderados o primeiro e o último mês, pois fora do 
padrão exigido no edital. 

DEFERIDO 

75021 
O edital exige experiência profissional comprovada na função de professor de sala 
de aula (regência) de alunos com deficiência. Não é válida experiência como 
tradutor e intérprete de Libras. 

INDEFERIDO 

75052 

Recurso parcialmente deferido. As declarações trazidas pela candidata, no que diz 
respeito à sua atuação na Rede Estadual de Ensino com o ensino de Libras não 
especificam se esse ensino foi para alunos com deficiência ou não. Logo, não há 
condições de a comissão deste PSS lhe conceder pontos por tal atuação. No que 
diz respeito ao documento apresentado relacionado à prorrogação de seu 
contrato de trabalho como Pedagogo - Alunos Surdos - Educação Especial na DRE, 
assiste razão à candidata e lhe será concedida 12 meses de experiência. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 
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75077 

O verso dos certificados, mesmo em branco, deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar 
que o verso efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. Além 
disso, os certificados trazidos pela candidata são da instituição de ensino 
Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA cujos certificados anexados por 
vários outros candidatos possuíam informações em seus versos. 

INDEFERIDO 

75113 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

75140 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

75172 

Tendo em vista que a Declaração apresentada não atende o Item 7.1 do Edital 
(Formato DIA/MÊS/ANO), a comissão não teve como verificar o dia e o mês de 
início e fim da experiência, não tendo como calcular os meses trabalhados a fim 
de pontuar neste item. 

INDEFERIDO 

75222 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

75243 
O verso do Certificado, mesmo em branco, deveria ter sido anexado, conforme 
item 5.7 "f" do edital, uma vez que a comissão não tem como verificar que o verso 
efetivamente está em branco sem a digitalização do mesmo. 

INDEFERIDO 

75391 
As Declarações apresentadas comprovam atuação como professora de apoio e 
não regente.  

INDEFERIDO 

75406 

A declaração não obedece ao item 7.1 do edital, que determina que as datas 
apresentadas estejam no formato DIA/MÊS/ANO. Logo, não é possível saber com 
exatidão o início e o fim da experiência da candidata, tendo sido considerada, 
para fins de pontuação, apenas o ano de 2016 e 2017. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

75413 
A Declaração não atende às exigências do Edital, Conforme Anexo II - Quadro de 
Títulos, Apoio Escolar II, Item b.  

INDEFERIDO 

75542 

Recurso parcialmente aceito. O período de 10 de março a 20 de setembro de 
2015 foi pontuado. Entretanto, não há comprovação de atuação profissional de 
professor regente COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA para o período de 22 de 
fevereiro a 22 de agosto de 2016. A primeira declaração está fora do formato 
exigido em edital. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

75585 
A pontuação referente à Experiência Profissional se dá por número de MESES, não 
se contabiliza diferentes tipos de experiência no mesmo período trabalhado do 
mesmo contrato. 

INDEFERIDO 

75621 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

75676 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

75724 
Não foi aceita a declaração da escola particular (sem CTPS), conforme exigido no 
edital. 

INDEFERIDO 

75801 O verso deveria ter sido apresentado consoante exigência do Edital.  INDEFERIDO 

75859 Recurso indeferido, uma vez que, não foram aceitas declarações de vínculo 
particular (sem CTPS), conforme exigido no edital Item 7.4. 

INDEFERIDO 

75899 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 
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75949 

A candidata, em sua inscrição, anexou uma declaração da Prefeitura Municipal de 
Brejo Grande com a informação de que atuou como professora nível II naquele 
município. Entretanto, a declaração não afirma que a candidata tenha atuado, 
durante o período citado no documento, com alunos com deficiência, razão pela 
qual ela não obteve a pontuação no item referente à experiência profissional de 
professor regente de alunos com deficiência. No que diz respeito aos certificados 
de conclusão de cursos apresentados pela candidata, esta comissão pontua que, 
ao analisar o conteúdo programático de ambos, não identificou assuntos 
relacionados à área de Educação Especial. Além disso, a candidata não apresentou 
o verso de nenhum dos dois certificados, infringindo o item 5.7, alínea f do edital. 
A combinação destas duas razões impediu que a candidata fosse pontuada nessa 
categoria, havendo uma correção, baseada no item 8.4 do edital, em relação à 
pontuação anterior da candidata. Por fim, a candidata teve acesso ao edital do 
PSS e aceitou dele participar ao ler todas as regras lá dispostas. Caso tivesse 
entendido que alguma das regras infringia lei ou norma do nosso ordenamento 
jurídico, poderia ter exercido seu direito e impetrado uma impugnação ao edital 
deste processo seletivo simplificado. 

INDEFERIDO 

76085 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

76226 
Em conformidade com o Item 5.7 do Edital, é de responsabilidade do candidato o 
cuidado com a confirmação dos dados preenchidos, bem como dos documentos 
anexados no ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

 

Aracaju, 13 de junho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 

 


