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EDITAL nº 02/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDUCADOR PROFISSIONAL 

RESULTADO DOS RECURSOS  - EXCETO MÚSICA 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão torna público o Resultado dos Recursos 

apresentados pelos candidatos no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2018 – Educador Profissional  Música, 

para contratação temporária de Educador Profissional para atuar na Rede Pública de Ensino. 

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 AVALIAÇÃO RECURSO RESULTADO 

50925 
8.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo 
possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

50925 
O edital prevê através do item 5.1.3, d) que, o candidato  deve atentar-se a, uma vez confirmada 
a inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento. 

INDEFERIDO 

50951 
A experiência em docência não atende ao edital item 7.1.5. "... Não serão considerados meses 
incompletos". 

INDEFERIDO 

51353 Pontuados Mestrado e Doutorado  DEFERIDO 

51569 
O edital prevê através do item 5.1.3.1.1 que, não serão aceitos recursos solicitando a mudança 
de cargo e/ou lotação, uma vez que, segundo o item 4.1.3.1., o candidato teria o prazo de 24 
horas para realizar tal modificação. 

INDEFERIDO 

51569 
O edital prevê através do item 5.1.3.1.1 que, não serão aceitos recursos solicitando a mudança 
de cargo e/ou lotação, uma vez que, segundo o item 4.1.3.1., o candidato teria o prazo de 24 
horas para realizar tal modificação. 

INDEFERIDO 

51741 Mesmo dando "zoom" em todos os documentos, foi impossível fazer a leitura dos mesmos. INDEFERIDO 

52346 
8.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo 
possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

52528 Foi considerado o diploma de pós-graduação DEFERIDO 

52607 
O edital prevê através do item 5.1.3.1.1 que, não serão aceitos recursos solicitando a mudança 
de cargo e/ou lotação, uma vez que, segundo o item 4.1.3.1., o candidato teria o prazo de 24 
horas para realizar tal modificação. 

INDEFERIDO 

53005 
Haja vista que o referido ato administrativo disciplina matéria de competência específica do CEE, 
integrando o arcabouço jurídico que rege a Educação Profissionalizante. 

INDEFERIDO 

53240 Considerado o período de docência, devidamente pontuado. DEFERIDO 

53415 Reavaliada e pontuada  a titulação referente ao Doutorado DEFERIDO 

54059 Candidato apresentou CTPS período 02/10/2010 a 28/08/2012 com Aux. De Professor. INDEFERIDO 

54079 Titulação devidamente avaliada. DEFERIDO 

54121 

No item Experiência Profissional, extratos do PGMEI e Certificado de Condição de Micro 
Empreendedor não constam expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades 
desenvolvidas, bem como datas de início e término do período laborado para comprovação de 
regência em sala de aula. 

INDEFERIDO 

54414 O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital. INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO AVALIAÇÃO RECURSO RESULTADO 

54510 
O vínculo com a Estácio não pontua de acordo com o edital item 7.1 " A experiência profissional 
de caráter privado deve ser comprovada EXCLUSIVAMENTE, mediante apresentação da CTPS" 

DEFERIDO 

54862 No item docência foi aplicada a devida pontuação DEFERIDO 

55461 CTPS conferida - Docência  DEFERIDO 

55780 O edital estabelece o pré requisito básico para a classificação através do Anexo I, Grupo 15. INDEFERIDO 

55953 O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital. INDEFERIDO 

56040 
Não foi apresentado diploma que comprove licenciatura em atendimento ao requisito para 
candidatos COM LICENCIATURA conforme Anexo II do Edital.  

INDEFERIDO 

56178 

A comprovação de docência está em desacordo com o ANEXO II, observação 3 que diz: A 
experiência de regência de classe somente será pontuada se tiver ocorrido após graduação de 
curso de nível superior, devendo ser anexado o diploma/certificado de graduação que permitiu 
tal atividade. 

INDEREFIDO 

56178 
Segundo constando item 3 da página 12 do edital, a experiência de regência de classe somente 
será pontuada se tiver ocorrido após graduação de curso de nível superior, devendo ser anexado 
o diploma/certificado de graduação que permitiu tal atividade. 

INDEFERIDO 

56213 
O Documento apresentado pelo candidato é de nível técnico médio, não atendendo requisito 
básico exigido no Edital. 

INDEFERIDO 

56360 
7.1. A experiência profissional de caráter privado deverá ser comprovada, exclusivamente, 
mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e poderá ser acompanhada 
de Certidão/Declaração de tempo de serviço. 

INDEFERIDO 

56565 Reestabelecida a ordem, atendendo o critério de maior idade. DEFERIDO 

57159 As declarações de 29/09 a 30/09/2014 e 09/09 a 16/09/2014 não completam um mês. 7.1.5  DEFERIDO 

57215 
Haja vista que o referido ato administrativo disciplina matéria de competência específica do CEE, 
integrando o arcabouço jurídico que rege a Educação Profissionalizante. 

INDEFERIDO 

57311 Não apresentou comprovação de Docência. INDEFERIDO 

58071 
De acordo com o item 5.1.2.1.1. Qualquer inscrição só poderia ser cancelada durante o prazo de 
24 horas. 

INDEFERIDO 

58071 
De acordo com o item 5.1.2.1.1. Qualquer inscrição só poderia ser cancelada durante o prazo de 
24 horas. 

INDEFERIDO 

58135 
8.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo 
possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

58220 
Segundo o item 7.1. d edital,  A experiência profissional de caráter privado deverá ser 
comprovada, exclusivamente, mediante cópia da CTPS e poderá ser acompanhada de 
Certidão/Declaração de tempo de serviço(...) 

INDEFERIDO 

58301 

7.1.6. A Comissão poderá considerar as Certidões/Declarações que não obedeçam à exigência 
supracitada (formato DIA/MÊS/ANO), contudo, não será contabilizado todo o período 
informado, devendo ser excluído da contagem o mês e/ou ano inicial e final, a fim de aproveitar 
o tempo de labor. Nenhuma das declarações comprova DIA/MÊS/ANO de Docência. 

INDEFERIDO 

58681 
Apesar da mesma instituição, não foi possível comprovar vinculação entre os documentos 
anexados. 

INDEFERIDO 

58887 Candidato não atendeu às exigências do Edital, ao não anexar o Diploma de Licenciatura. INDEFERIDO 

58928 A Candidata atingiu a pontuação máxima em Docência (70 pontos) DEFERIDO 

59424 
Foram consideradas as declarações de graduação e mestrado; Não foi possível computar o 
período de docência, por estar ilegível na CTPS. Cargo de coordenador de curso não é 
considerado docência. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

59453 Foram considerados os períodos referentes ao SENAC e à declaração do IFS. DEFERIDO 

59794 

A regra para contagem de tempo de experiência em docência foi estabelecida através do item 
7.1.5 e 7.1.6. A Comissão poderá considerar as Certidões/Declarações que não obedeçam à 
exigência supracitada (formato DIA/MÊS/ANO), contudo, não será contabilizado todo o período 
informado, devendo ser excluído da contagem o mês e/ou ano inicial e final, a fim de aproveitar 
o tempo de labor. 

INDEFERIDO 

59814 
A Formação é diversa do exigido em edital, para o cargo qual concorre, previsto no Anexo I, 
Grupo I. 

INDEFERIDO 

59814 
A Formação é diversa do exigido em edital, para o cargo qual concorre, previsto no Anexo I, 
Grupo I. 

INDEFERIDO 

59849 Foi considerado para fins de pontuação o período de 23/04/2003  a 30/01/2004 (09 meses) DEFERIDO 

59855 CTPS conferida - Docência  DEFERIDO 

59867 
Exp. de caráter privado deverá ser comprovado com CTPS conforme item 7.1 do edital. A 
documentação anexada refere ao LIPARI MINERAÇÃO LTDA não comprova experiência em 
docência. 

INDEFERIDO 

60336 
Não foram encontrados elementos que indicasse que o documento se tratasse de mestrado/ 
doutorado. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO AVALIAÇÃO RECURSO RESULTADO 

60456 
O Candidato apresentou Diploma de Licenciando em matemática e a Graduação exigida era em 
Ciência da Computação Sistemas de Informação Engenharia da Computação Informática 
Sistemas para internet Tecnólogo em Redes de Computadores, conforme anexo I do Edital. 

INDEFERIDO 

60456 

O requisito básico para concorrer ao cargo de educador profissional em Informática era 
apresentar diploma de bacharel, licenciado ou tecnólogo em Ciência da Computação, Sistemas 
de Informação, Engenharia da Computação, Informática, Sistemas para internet ou Tecnólogo 
em Redes de Computadores. 

INDEFERIDO 

60832 
No item docência foi aplicada a devida pontuação, considerando docência a partir da formação 
em curso superior. 

DEFERIDO 

61373 Especialização conferida e pontuada DEFERIDO 

61661 Não apresentou Formação exigida no Anexo I INDEFERIDO 

61787 

Segundo o item 7.1.6.1. do edital, não serão consideradas, para fins de pontuação, as expressões 
“semestre/ano letivo”; segundo o item 7.1. do edital,  a experiência profissional de caráter 
privado deverá ser comprovada, exclusivamente, mediante cópia da CTPS. A experiência 
profissional do candidato questionado foi ratificada. 
 

INDEFERIDO 

61787 
Candidato não apresentou CTPS das declarações de Docência da Estácio, COESE, ademais, cargo 
de Coordenador e Conciliador não configuram experiência em Docência em sala de aula. 

INDEFERIDO 

61787 

Segundo o item 7.1.6.1. do edital, não serão consideradas, para fins de pontuação, as expressões 
“semestre/ano letivo”; segundo o item 7.1. do edital,  a experiência profissional de caráter 
privado deverá ser comprovada, exclusivamente, mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS. A experiência profissional do candidato questionado foi pontuada 
corretamente. 

INDEFERIDO 

61938 
Não foram acostados documentos comprobatórios de tempo de serviço conforme edital 7.1 " A 
experiência profissional de caráter privado deve ser comprovada EXCLUSIVAMENTE, mediante 
apresentação da CTPS" 

INDEFERIDO 

63167 
De acordo com o item 5.1.3, alínea “c)” os arquivos ilegíveis e sem nomeação serão considerados 
sem validade e não será estabelecida pontuação; 

INDEFERIDO 

63212 Candidata questionada apresentou maior período de experiência em docência. INDEFERIDO 

63460 

O período laborado na Associação não comprovado na CTPS não pontua, visto que não atente 
ao edital item "7.1.4. No caso de experiência cooperativa ou associação, mediante Declaração 
assinada pelo dirigente máximo da entidade a qual se vincula ou vinculou formalmente, na qual 
conste expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas, 
acompanhada necessariamente da comprovação de recebimento das sobras relativas ao último 
exercício. Caso não haja repartição das sobras, o candidato deverá anexar o balanço social 
relativo ao último exercício que comprove tal situação".  

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

63500 

A Docência nos documentos apresentados não constam comprovação em CTPS, conforme item 
7.1 Edital, bem como Voluntariado não será pontuado,  item 7.1.7.  Não havendo comprovação 
de Docência conforme itens anteriores, a comissão reavaliou a pontuação na Docência, 
conforme preceitua o item 8.4 do Edital. 

INDEFERIDO 

63692 Avaliação Correta INDEFERIDO 

63935 
Foi considerado o período da data de admissão até a data de pagamento apresentados no 
contracheque. 

DEFERIDO 

64053 
No item Experiência Profissional: Monitoria não foi computada como docência, as Declarações 
em desacordo com edital por não especifica data de inicio e fim no formato dia/mês/ano. 
INDEFERIDO No item Doutorado DEFERIDO 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

64417 Conforme item 7.1.5 Não serão considerados meses incompletos. INDEFERIDO 

64527 

a) A experiência em docência do IF não pontua considerando que não atende ao edital item 
7.1.5.  " ...Não serão considerados meses incompletos".                                                                                                                               
b) O tempo laborado na FACESP não atende ao que preceitua o  edital item 7.1.6.1 " ... Não serão 
pontuados as expressões semestre/ano letivo. "                    c)A experiência laborada na Urbano 
Lins Consultoria, não atende ao edital item 7.1 " A experiência profissional de caráter privado 
deve ser comprovada EXCLUSIVAMENTE, mediante apresentação da CTPS". 

INDEFERIDO 

64593 
Docência com datas sem inicio e fim. Documento de Doutorado não comprova conclusão do 
curso. 

INDEFERIDO 

65168 
O Edital prevê apenas os cursos de Administração/Gestão de Recursos Humanos/ Processos 
Gerenciais, ANEXO I. 

INDEFERIDO 

66980 
Com relação à comprovação de docência na UFB, o referido contrato não contém o período de 
vigência do contrato não comprovando assim a docência. 

INDEFERIDO 

66993 

A comprovação de docência está em desacordo com o ANEXO II, observação 3 que diz: A 
experiência de regência de classe somente será pontuada se tiver ocorrido após graduação de 
curso de nível superior, devendo ser anexado o diploma/certificado de graduação que permitiu 
tal atividade. 

INDEFERIDO 
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67007 Pontuação de Docência retificada para 23 meses. DEFERIDO 

67382 
8.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo 
possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

67491 
 Experiência de caráter privado conforme edital item "7.1. deverá ser comprovada, 
EXCLUSIVAMENTE, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (...)". 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

67520 

De acordo com o item 5.1.3, alínea “d)” o candidato deve atentar-se a, uma vez confirmada a 
inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento, sendo o candidato responsável 
pela qualidade das imagens e documentos anexados. No anexo, único, apresentado não consta 
informações referente ao cargo, logo, não comprova docência. 

INDEFERIDO 

67622 Reavaliada a pontuação CTPS apresentada da FANEB DEFERIDO 

68090 

Com relação às experiências de docência, a declaração do SENAI não pode ser considerada, por 
não apresentar a cópia da CTPS, em desacordo com o item 7.1. A experiência profissional de 
caráter privado deverá ser comprovada, exclusivamente, mediante cópia da CTPS.  Já a da UFBA, 
havia sido considerada e devidamente pontuada. Sobre o Mestrado o documento apresentado 
não fornece elementos necessários para comprovar a conclusão. 

INDEFERIDO 

68090 

Conforme o item 7.1. do edital, A experiência profissional de caráter privado deverá ser 
comprovada, exclusivamente, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS; conforme consta no edital, o candidato deverá apresentar  Diploma ou Certificado de 
conclusão de Curso de Mestrado, ministrado por instituição de ensino superior reconhecido pela 
CAPES. 

INDEFERIDO 

68332 Foram computados os períodos de docência que consta na CTPS DEFERIDO 

68335 

 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, na qual conste expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades 
desenvolvidas (...), conforme item 7.1.1. do EDITAL. 

INDEFERIDO 

68766 Não consta nenhuma solicitação, no corpo do recurso. INDEFERIDO 

69553 
1- Somente as informações contidas na ficha cadastral não comprovam experiência em docência; 
2- Não serão consideradas, para fins de pontuação, as expressões “semestre/ano letivo"; 3 A 
declaração do IFS não comprova início e fim do contrato 

INDEFERIDO 

69824 
Só foi computada a experiência apresentada na CTPS, de acordo com o item 7.1 do edital, A 
experiência profissional de caráter privado deverá ser comprovada, exclusivamente, mediante 
cópia da CTPS. Portanto, a declaração da FAMA não foi considerada. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

70011 
Devidamente pontuada a experiência do Americano Batista. Não foi aproveitada a docência do 
Inst. Luciano Barreto. Jr. por, tratar-se de tempo anterior à conclusão do curso de nível superior 
apresentado, em desacordo com o item 3. do Anexo II. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

70293 

O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital, uma vez 
que prevê MEIO AMBIENTE, sendo acostado Certificado de Técnico em Logística o que não 
condiz com o que preconiza o edital- contratação TEMPORÁRIA de profissionais de NÍVEL 
SUPERIOR, e o verso do curso de Graduação não permite identificar a candidata. 

INDEFERIDO 

70780 Tempo Docência corrigida. DEFERIDO 

70785 

De acordo com edital item "7.1.1.1. O ato de nomeação ou CONTRATO DE TRABALHO 
APRESENTADO ISOLADAMENTE NÃO SERÁ PONTUADO, por não ser possível aferir o efetivo 
tempo de serviço. É necessário anexar o último contracheque ou outra documentação que 
comprove o fim do vínculo'. 

INDEFERIDO 

71343 
De acordo como Anexo II, item 1.2 é considerado, apenas, a experiência profissional em 
Docência. 

INDEFERIDO 

71343 
De acordo como Anexo II, item 1.2 é considerado, apenas, a experiência profissional em 
Docência. 

INDEFERIDO 

71888 
Conforme observação na página 12 do edital,  A experiência de regência de classe somente será 
pontuada se tiver ocorrido após graduação de curso de nível superior, devendo ser anexado o 
diploma/certificado de graduação que permitiu tal atividade. 

INDEFERIDO 

72299 
A candidata não anexou a CTPS para comprovação do período apresentado na declaração do 
SENAC, Conforme estabelece item 7.1. 

INDEFERIDO 

72317 O edital estabelece o pré-requisito básico para a classificação através do Anexo I, Grupo 09. INDEFERIDO 

72363 O candidato não apresentou Documentação exigida no Edital. INDEFERIDO 

72385 Declarações da SEED-DR-08, com Docência posterior à formação na licenciatura de Pedagogia. DEFERIDO 

72470 
Deferido - o item MESTRADO CAPS.  Indeferido - a possibilidade de considerar o Estágio de 
Docência, baseado no item 7.1.7 Estágio curricular, obrigatório ou não, e trabalho voluntário, 
remunerado ou não, não serão considerados exercício profissional. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

72470 
Deferido - o item MESTRADO CAPS. Indeferido - a possibilidade de considerar o Estágio de 
Docência, baseado no item 7.1.7 Estágio curricular, obrigatório ou não, e trabalho voluntário, 
remunerado ou não, não serão considerados exercício profissional. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 
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72546 
Haja vista que o referido ato administrativo disciplina matéria de competência específica do CEE, 
integrando o arcabouço jurídico que rege a Educação Profissionalizante. 

INDEFERIDO 

72727 Docência do SENAI computada em 70 pontos. Especialização não comprovada com Diploma. 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

73066 
O requisito básico para o cargo concorrido é o Diploma ou Certificado de conclusão de 
BACHAREL/TECNÓLOGO, referente ao cargo que concorre, conforme especificado no Anexo I, 
emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

INDEFERIDO 

73160 
Foi considerado o diploma apresentado no ato da inscrição, pois está de acordo com as 
exigências estabelecidas no edital. 

DEFERIDO 

73577 

1. Docência em vinculo privado deverá ser comprovada com apresentação da CTPS conforme 
item 7.1. A experiência profissional de caráter privado deverá ser comprovada, exclusivamente, 
mediante cópia da CTPS (...)                                                                                                   2. Especialização 
foi pontuada.  

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

73821 
O edital estabelece através do item 7.1.6.1 que, não serão consideradas, para fins de pontuação, 
as expressões “semestre/ano letivo”. 

INDEFERIDO 

73960 
Haja vista que o referido ato administrativo disciplina matéria de competência específica do CEE, 
integrando o arcabouço jurídico que rege a Educação Profissionalizante. 

INDEFERIDO 

74009 
Apenas a apresentação do termo aditivo não é suficiente para comprovar o cumprimento do 
contrato. De acordo com o item 7.1.1. do edital, podem ser anexados outros documentos, como 
contrato ou contracheques, desde que permitam a comprovação de início e fim de vínculo. 

INDEFERIDO 

74179 
No Item Especialização a Comissão ratificou ambas as especializações: "Educação Ambiental" e  
"Reabilitação Ambiental Sustentabilidade Arquitetônica e Urbanística" sendo contempladas 
pelas exigências editalícia. 

INDEFERIDO 

74259 Foram computados os períodos conforme os critérios do item 7.1.6 INDEFERIDO 

74515 
Somente a descrição do cargo de Professor no contra cheque não comprova a experiência de 
docência em sala de aula. 

INDEFERIDO 

74517 Docência conferida  DEFERIDO 

74572 Contagem refeita nos contra cheques até abril/2018 DEFERIDO 

74792 
Quanto a incorreções referentes à vagas e/ou cargos escolhidos, de acordo com regras editalícia, 
o candidato teria o prazo de 24 horas para cancelar e efetivar nova inscrição adequadamente. 

INDEREFIDO 

74901 

O período laborado em Coordenação/Tutoria, nas Fazendas, no CFAG, em Cursos de Capacitação 
e Estágio não configuram experiência em docência.  Da mesma forma, conforme edital 7.1.6.1 " 
... Não serão pontuados as expressões semestre/ano letivo" , bem como meses incompletos vide 
edital 7.1.5                         A experiência laborada na UPE, não atende ao edital item 7.1 " A 
experiência profissional de caráter privado deve ser comprovada EXCLUSIVAMENTE, mediante 
apresentação da CTPS" 

INDEFERIDO 

75177 Recalculado os períodos de docência. DEFERIDO 

75177 Recalculado os períodos de docência. DEFERIDO 

75309 
O edital prevê através do item 5.1.3, d) que, o candidato  deve atentar-se a, uma vez confirmada 
a inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento. 

INDEFERIDO 

75477 Docência conferida  DEFERIDO 

75518 
Devidamente pontuado.  Vale ressaltar que, a experiência de caráter privado não foi 
considerada, por não conter a cópia da CTPS, portanto em desacordo com  item 7.1 do edital. 

DEFERIDO 

76512 Comprovada a autenticidade do documento anexado. DEFERIDO 

76553 Item reavaliado e devidamente pontuado. DEFERIDO 

76622 
O requisito básico para concorrer ao cargo de vestuário era apresentar diploma de bacharel, 
licenciado ou tecnólogo em Moda/ Design de Moda. 

INDEFERIDO 

76645 

De acordo com o edital, item 5.1.3, d) o candidato deve atentar-se a, uma vez confirmada a 
inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento, sendo o candidato responsável 
pela qualidade das imagens e documentos anexados. Havia ainda a possibilidade, estabelecida 
através do item 5.1.3. onde finalizadas as inscrições, o candidato deveria acessar o site da 
SEPLAG , e observar a quantidade de arquivos anexados na relação de inscritos, e dentro do 
prazo, poderia impugnar a lista 5.1.3.1. 

INDEFERIDO 

76650 O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital. INDEFERIDO 

76650 
O requisito básico pra concorrer ao cargo  em questão é o diploma de bacharel/tecnólogo em 
Engenharia Eletrônica 

INDEFERIDO 

76717 Item reavaliado e devidamente pontuado, obtendo pontuação máxima (70 pontos). DEFERIDO 

76726 Pontuação de Docência corrigida DEFERIDO 

76730  Retificada data em questão. DEFERIDO 

76730 Corrigido, reestabelecida a ordem, atendendo o critério de maior idade. DEFERIDO 

76743 
Segundo o item 7.1.1., a experiência profissional de caráter público poderá ser comprovada 
mediante cópia da CTPS ou Certidão /Declaração de tempo de serviço, emitida pela unidade de 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 



Página 6 - 7 

INSCRIÇÃO AVALIAÇÃO RECURSO RESULTADO 

recursos humanos ou pela equipe diretiva do órgão/entidade em que trabalha ou trabalhou, na 
qual conste expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades desenvolvidas(...). 

76758 
Conforme edital item 8.5 " A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota 
de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

76770 No item docência foi aplicada a devida pontuação DEFERIDO 

76814 
O Edital prevê apenas os cursos de Administração/Gestão de Recursos Humanos/ Processos 
Gerenciais, ANEXO I. 

INDEFERIDO 

76821 
Haja vista que o referido ato administrativo disciplina matéria de competência específica do CEE, 
integrando o arcabouço jurídico que rege a Educação Profissionalizante. 

INDEFERIDO 

76831 Diplomas anexados atendem aos requisitos do Edital DEFERIDO 

76879 Nome do Candidato diverge com o nome dos títulos anexados. INDEFERIDO 

76901 
5.1.3.1.1. Não serão aceitos recursos solicitando a mudança de cargo e/ou lotação, uma vez que, 
segundo o item 4.1.3.1., o candidato tem o prazo de 24 horas para realizar tal modificação. 

INDEFERIDO 

76905 Item reavaliado e devidamente pontuado. DEFERIDO 

76909 

Conforme edital item "7.1.1.1 O ato de nomeação ou contrato de trabalho APRESENTADO 
ISOLADAMENTE não será pontuado, por não ser possível aferir o efetivo tempo de serviço. É 
necessário anexar o último contracheque ou outra documentação que comprove o fim do 
vínculo". 

INDEFERIDO 

76927 

1- Segundo o item 7.1 do edital, A experiência profissional de caráter privado deverá ser 
comprovada, exclusivamente, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, portanto a experiência apresentada no contrato não foi computada; 2- Segundo o item 
7.1.6. do edital,  a Comissão poderá considerar as Certidões/Declarações que não obedeçam à 
exigência supracitada (formato DIA/MÊS/ANO), contudo, não será contabilizado todo o período 
informado, devendo ser excluído da contagem o mês e/ou ano inicial e final, a fim de aproveitar 
o tempo de labor. 

INDEFERIDO 

76945 

Contra cheques não informam início de exercícios; Coordenadoria não configura docência; 
Período do Contrato 114/20015 foi comprovado pelo seu Termo Aditivo 59/2016; não foi 
comprovada o cumprimento integral do período do referido Termo Aditivo; não foram 
computadas declarações constando semestres letivos (UFS); Não foram apresentados as CTPS 
referentes às declarações de vínculos privados (Pio X e Nassau). 

INDEFERIDO 

76950 
8.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo 
possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

76950 
Conforme edital item 8.5 " A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota 
de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO. 

INDEFERIDO 

76961 Foi considerada a declaração de conclusão de pós-graduação. DEFERIDO 

76961 Item reavaliado e devidamente pontuado. DEFERIDO 

76983 

Retificada pontuação atribuída ao candidato inscrição nº 57213, aplicada a devida pontuação 
referente ao Diploma de Mestrado Registrado sob nº 2350/UFS. DEFERIDO 
Vedada proibição liminar da participação de candidatos no PSS, salvo por decisão judicial. 
INDEFERIDO 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

77022 O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital. INDEFERIDO 

77054 
Na experiência do Kuality, somente foi comprovada a experiência em docência no período do 
início da carteira até o final da declaração. DEFERIDO 
Os comprovantes referentes à empresa Sonafoprol estão com datas incompatíveis. INDEFERIDO 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

77070 Os períodos de docência foram recalculados e o candidato atingiu a pontuação máxima. DEFERIDO 

77082 

O candidato não apresentou formação exigida para o cargo conforme Anexo I do Edital, uma vez 
que prevê MEIO AMBIENTE + LICENCIATURA , sendo acostado Diploma de conclusão de Curso 
Técnico de Nível Médio em Agropecuária o que não condiz com o que preconiza o edital  - 
contratação TEMPORÁRIA de profissionais de NÍVEL SUPERIOR. 

INDEFERIDO 

77085 
Pontuação de Docência retificada com 1 ponto da declaração IFS ITABAIANA, período 13/10 a 
01/12/2014. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE 

77096 
De acordo com o item 5.1.3 do edital, o candidato deve atentar-se a, uma vez confirmada a 
inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento, sendo o candidato responsável 
pela qualidade das imagens e documentos anexados. 

INDEFERIDO 

77096 
O edital prevê através do item 5.1.3, d) que, o candidato  deve atentar-se a, uma vez confirmada 
a inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento. 

INDEFERIDO 

77097 
O Edital no Anexo I exige formação em Engenharia Agronômica ou Agrícola e o candidato 
apresentou Diploma de Tecnologia em Agroecologia. 

INDEFERIDO 

77127 
7.1. A experiência profissional de caráter privado deverá ser comprovada, exclusivamente, 
mediante cópia da CTPS e poderá ser acompanhada de Certidão/Declaração de tempo de 
serviço(...) 

INDEFERIDO 

77148 
Experiência profissional da Prefeitura Municipal  de Montezuma  e de Santo Antônio do Retiro, 
não configura docência uma vez que a função apresentada na declaração é de Engenheiro 

INDEFERIDO 
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Ambiental Sanitarista.  A experiência do Instituto Superior de Educação Verde Norte deve ser 
comprovada por meio de CTPS conforme item "7.1. A experiência profissional de caráter privado 
deverá ser comprovada, exclusivamente, mediante cópia da CTPS, e poderá ser acompanhada 
de Certidão/Declaração de tempo de serviço(...)  

77201 
7.1.7. Estágio curricular, obrigatório ou não, e trabalho voluntário, remunerado ou não, não 
serão considerados exercício profissional. 

INDEFERIDO 

 

Aracaju, 05 de junho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 

 


