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EDITAL nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

APOIO ESCOLAR I 

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 I. 

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 

51018 

O candidato apresentou um contrato de prestação de 
serviços, cujo o termo inicial é 3 de julho de 2017 e o 
termo final é 22 de dezembro do mesmo ano. A simples 
apresentação desse instrumento não comprova que o 
candidato tenha trabalhado por todo esse período. O 
candidato traz ainda um comprovante de remuneração 
relacionado a esse contrato que data de outubro de 2017. 
Logo, ele conseguiria comprovar, aos olhos desta 
comissão, a prestação de serviços nos meses de julho a 
outubro de 2017. Contudo, o objeto do contrato é a 
prestação de serviços como monitor/cuidador infantil para 
realização de atividades lúdicas, não sendo correlato ao 
cargo de cuidador. 

INDEFERIDO 

51108 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

51220 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 
nenhum documento, cabe ao candidato apenas redigir as 
razões de seu recurso. Mesmo com os documentos 
indexados de modo inverso, os 5 meses informados na 
declaração expedida pelo Município de Telha,  foram 
considerados e pontuados no item mais favorável a 
candidata. Vínculo privado se prova com CTPS. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

51756 
A experiência de 2 dois de atuação foi pontuada no item 
relacionado ao cuidador de crianças especiais em unidades 
educacionais. 

DEFERIDO 

51949 
O Edital exige que a escolaridade seja comprovada com 
certificado de conclusão de curso 

INDEFERIDO 

51959 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não possível anexar nenhum 
documento, de o candidato apenas redigir, em local razões 
de seu recurso  

INDEFERIDO 

52320 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não é possível anexar nenhum 
documento, o candidato apenas pode redigir no local 
razões de seu recurso. 

INDEFERIDO 

52549 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. Não 
houve a apresentação da CTPS, item obrigatório em caso 
de vínculo privado, conforme exigido no edital. 

INDEFERIDO 

52557 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 

INDEFERIDO 

52668 
Razões da recorrente parcialmente aceitas, uma vez que 
não comprovou atuação no mês de janeiro de 2013. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

52762 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.  No 
que diz respeito à experiência como acolhedor do 
Programa Projovem: o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, nos termos 
descritos no edital do PSS 01/2018. 

INDEFERIDO 

52844 

Recurso indeferido. Em seu recurso, a candidata não 
rebateu a razão que levou esta Comissão a reprová-la: o 
nome presente no certificado de conclusão do Ensino 
Médio diverge daquele apresentado pela candidata em sua 
inscrição. 

INDEFERIDO 

53200 

Recurso deferido parcialmente. A candidata recebeu 
pontuação referente à sua experiência profissional 
registrada em carteira de trabalho e por ela anexada. Em 
seu recurso, ela cita ter trabalhado na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania, no período de 
25/05/2015 a 24/05/2017). Entretanto, não há qualquer 
documento anexado em sua ficha de inscrição 
comprovando tal experiência. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

53292 

Razões da recorrente aceitas. Declaração anexada 
devidamente pontuada. As declarações apresentam o 
mesmo período de experiência na mesma Instituição, 
portanto foi atribuída pontuação no campo mais favorável. 

DEFERIDO 

53454 

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 

53569 

Recurso indeferido. Não é possível mudar as informações 
da ficha de inscrição durante a fase recursal. O 
preenchimento da ficha é obrigação do candidato, em 
consonância com o item 5.7 do edital. 

INDEFERIDO 

53599 

Razões da recorrente indeferidas. "O candidato deve se 
atentar para o fato de que, uma vez confirmada a 
inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum 
documento, sendo o único responsável pela qualidade das 
imagens e documentos anexados. “Item 5.9 do Edital. Na 
fase recursal não é possível anexar novos documentos. 

INDEFERIDO 

53620 

O candidato anexou apenas uma declaração a respeito de 
sua experiência profissional como cuidador e teve sua 
pontuação (24 meses) garantida na opção de prestação de 
serviços a pessoas com deficiência. Logo, não houve 
prejuízo ao candidato. 

INDEFERIDO 

53892 

Recurso deferido. Entretanto, esta Comissão reitera que o 
certificado de conclusão do Ensino Médio apresentado não 
permite ler o nome da candidata. Sua conclusão do ensino 
médio somente pôde ser comprovada pela informação 
adicional apresentada no certificado de conclusão do curso 
de Técnico em Enfermagem. 

DEFERIDO 

53964 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 

INDEFERIDO 

54459 As razões da recorrente foram parcialmente aceitas DEFERIDO PARCIALMENTE 

54518 
É de responsabilidade do candidato a qualidade das 
imagens dos documentos anexados 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

54639 

Razões indeferidas. A recorrente não explica a divergência 
entre o nome de inscrição e o nome no comprovante de 
escolaridade. A recorrente se inscreveu para a DRE 9. Tal 
informação já se encontrava na lista de inscritos. "O 
candidato deve atentar para a escolha da vaga pretendida 
e da DRE escolhida, pois, em nenhuma hipótese haverá 
mudança de cargo e/ou lotação." Item 5.5 do edital. 

INDEFERIDO 

54991 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não possível anexar nenhum 
documento, de o candidato apenas redigir, em local razões 
de seu recurso. Contudo, a comissão pode diminuir a nota 
anteriormente atribuída se perceber erro. No caso em 
exame, a candidata teve cinco meses de labor como 
cuidadora pontuado no item errado. Não há comprovação 
de que tenha trabalhado com PcD. 

INDEFERIDO 

54998 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 
Estágio não é válido. As demais experiências não 
correspondem ao labor de cuidador nem comprovam 
experiência com PCD. 

INDEFERIDO 

55090 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

55468 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

55980 
Razões deferidas parcialmente. Em relação aos demais 
títulos, não comprovam experiência profissional, conforme 
exigido pelo edital. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

56293 
Razões da recorrente parcialmente aceitas. 
Títulos/Certificados não comprovam experiência 
profissional, conforme exigido pelo edital. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

56422 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

56835 

Recurso parcialmente aceito. No que diz respeito à 
experiência como acolhedor do Programa Projovem, a 
Comissão entende que o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, uma vez que o 
acolhedor tem o perfil do profissional normalista. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

57168 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 

INDEFERIDO 

57197 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

57679 

Razões da recorrente aceitas parcialmente. Cursos, estágio 
curricular, obrigatório ou não, e trabalho voluntário, 
remunerado ou não, não são considerados como 
títulos/experiência profissional, conforme exigido no 
edital. Declaração da Escola Estadual Maria do Carmo 
Santos, não comprova experiência com alunos PCD, visto 
que a observação referente a isso esta em local 
inapropriado, além de que a função de auxiliar de 
alfabetização não é compatível com a de cuidador 
conforme o Manual Operacional do Sistema de Orientação 
Pedagógica e Monitoramento do Programa Mais Educação. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

57751 

 No que diz respeito à experiência como acolhedor do 
Programa Projovem: o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, nos termos 
descritos no edital do PSS 01/2018. 

INDEFERIDO 

57765 

Recurso deferido, contudo não comprovou experiência 
com alunos com deficiência em unidade educacional. 
Declaração prova regência, mas não com alunos  com 
deficiência. 

DEFERIDO 

57835 

Recurso indeferido. A candidata não trouxe qualquer 
documento que comprove que ela tenha experiência 
profissional na prestação de serviços à pessoa com 
deficiência em unidade educacional. 

INDEFERIDO 

57855 

Recurso indeferido. A declaração apresentada foi 
devidamente pontuada na Experiência Profissional na 
função de cuidador, haja vista, não ter sido comprovada a 
Experiência  na prestação de serviços à PcD em Unidade 
Educacional 

INDEFERIDO 

57885 

A declaração apresentada não comprova Experiência 
Profissional de serviços prestados à Pessoa com 
Deficiência, só que trabalhou em Unidade Escolar. Na 
função de Cuidador,  o candidato atingiu a pontuação 
máxima. 

INDEFERIDO 

58047 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

58178 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Às declarações 
apresentadas foram devidamente pontuadas. Os registros 
na CTPS não comprovam experiência na função de 
cuidador conforme exigido no edital. A declaração do 
Colégio Tia Lulu está com rasura, não sendo aceito 
conforme item 5.7 "C". do edital. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

58326 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.  No 
que diz respeito à experiência como acolhedor do 
Programa Projovem: o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, nos termos 
descritos no edital do PSS 01/2018. 

INDEFERIDO 

58378 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

58420 

Diplomas e/ou certificados devem ser apresentados com 
FRENTE e VERSO, sob pena de não serem aceitos, dessa 
forma, a recorrente foi reprovada pois o documento para 
comprovação da escolaridade é item eliminatório 
independente da pontuação em outros itens. 

INDEFERIDO 

58581 Razões do recorrente aceitas DEFERIDO 

58682 Razões da recorrente aceitas.  DEFERIDO 

59545 

O Edital, item 7.5., exige que a experiência profissional seja 
comprovada mediante cópia de CTPS e/ou Declaração de 
tempo de serviço emitida pela unidade de recursos 
humanos ou pela equipe diretiva do órgão (...), somente a 
cópia do contrato não comprova sua execução. 

INDEFERIDO 

60163 
Recurso deferido, contudo não comprova experiência 
exigida. 

DEFERIDO 

60217 

A candidata não apresentou as razões do recurso. Pede 
revisão genérica da correção sem explicitar o motivo de 
divergência entre o nome da inscrição e o nome do 
certificado. 

INDEFERIDO 

60338 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. As declaração 
estão fora do formato exigido no edital DD/MM/AAAA, 
sendo por esse motivo excluídos o primeiro e último ano 
de cada uma. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

60940 Razões do recurso aceitas DEFERIDO 

61052 
Razões do recurso aceitas, visto se tratar de declaração de 
conclusão de curso, contudo a documentação apresentada 
não comprova regência com alunos PcD. 

DEFERIDO 

61157 
A candidata não apresentou as razões do recurso, nem 
explicitou o motivo de divergência entre o nome da 
inscrição e o nome do certificado. 

INDEFERIDO 

61706 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

61791 
Razões da recorrente aceitas, mas experiência apresentada 
não atende a exigência do edital. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

62342 

Recurso deferido. Embora o certificado de técnico em 
enfermagem trazido pela candidata não tenha 
equivalência de Ensino Médio, consta nele que a candidata 
concluiu essa modalidade de ensino em outro 
estabelecimento educacional. 

DEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

62344 

Recurso parcialmente deferido. Em relação à divergência 
de nomes, esta Comissão aceita as razões trazidas pelo 
candidato. No que diz respeito à comprovação de 
experiência profissional como cuidador, ratifica-se o 
entendimento anterior de que a candidata não conseguiu 
comprovar tal experiência. A função de monitor 
pedagógico não é válida para fins de comprovação de 
experiência como cuidador. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

62506 
Recurso indeferido. O nome no certificado de conclusão de 
Ensino Médio diverge do nome na inscrição, dessa forma, 
não há comprovação de que se trata da mesma pessoa.  

INDEFERIDO 

62664 
Recurso indeferido. A candidata não comprovou falha do 
sistema no momento da inscrição. 

INDEFERIDO 

62688 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.  No 
que diz respeito à experiência como acolhedor do 
Programa Projovem: o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, nos termos 
descritos no edital do PSS 01/2018.   

INDEFERIDO 

62715 
Razões da recorrente aceitas. Contudo, não foi aceita a 
experiência como cuidadora sem a comprovação na CTPS. 

DEFERIDO 

62955 

Recurso indeferido. A candidata infringiu o item 7.8 do 
edital ao não anexar, em conjunto com a declaração 
proveniente da Associação de Amigos de Deficientes de 
Boquim, o balanço social relativo ao último ano 
trabalhado. 

INDEFERIDO 

63351 
A declaração apresentada não compreende o período 
requerido pela candidata. Declara menos de um mês de 
labor. 

INDEFERIDO 

63372 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional. O candidato não conseguiu comprovar tal 
experiência na forma exigida em edital.   A declaração da 
SEED não comprova labor com PcD. A da AMPLA é confusa. 
Diz que a recorrente foi professora regente, no Baú de 
Leitura, de fev/2005 a out/2007, mas n CTPS a mudança 
para o cargo de pessoal ocorre em 01/04/07. 

INDEFERIDO 

63449 

Declaração anexada devidamente pontuada. As 
declarações apresentam o mesmo período de experiência 
na mesma Instituição, portanto foi atribuída pontuação no 
campo mais favorável. 

INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

63707 

A recorrente deveria ter observado, em seu comprovante 
de inscrição, que somente foram anexados dois arquivos. 
Ciente disso, poderia ter cancelado a inscrição e realizado 
outra no prazo de 24 horas, conforme item 5 do edital.  

INDEFERIDO 

64196 Recurso deferido. DEFERIDO 

64212 

Razões da recorrente parcialmente aceitas. Somente 
foram contabilizados os primeiros anos do contrato do 
Estado pois não há comprovação da execução do segundo 
ano. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

64647 

A declaração trazida pelo candidato não comprova sua 
atuação com alunos com deficiência. Não há qualquer 
menção nela que o candidato tenha tido tal atuação e nem 
qual o período. 

INDEFERIDO 

65085 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

65341 

Deferido parcialmente tendo em vista que o ato de 
renovação, comprova a execução do 1° ano do contrato 
340/2014, contudo a cópia do segundo contrato não traz a 
comprovação de sua execução  

DEFERIDO PARCIALMENTE 

65602 Razões do recurso aceitas. DEFERIDO 

65668 

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 declaração se 
encontra fora do padrão DD/MM/AAAA e apenas declara 
que a recorrente tem experiência e não que laborou. 

INDEFERIDO 

65803 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.  No 
que diz respeito à experiência como acolhedor do 
Programa Projovem: o edital do programa traz as 
atividades a serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas 
não são compatíveis com as de cuidador, nos termos 
descritos no edital do PSS 01/2018. 

INDEFERIDO 

65863 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

65969 

A candidata não apresentou as razões do recurso. Pede 
revisão genérica da correção sem explicitar o motivo de 
divergência entre o nome da inscrição e o nome do 
certificado. 

INDEFERIDO 

66344 

Recurso parcialmente aceito. A candidata foi pontuada 
pela experiência como auxiliar de sala mencionada na 
declaração por ela apresentada. Ressalta-se que, por 
ausência da informação quanto ao dia de início e fim de 
cada período de trabalho, esta Comissão não considerou 
os meses de início e fim citados (março e dezembro de 
2008 e agosto e dezembro de 2010). 

DEFERIDO 

66420 As razões da recorrente foram  aceitas.  DEFERIDO 



Página 9 - 7 

INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

66517 
A declação não diz que a candidata concluiu o Ensino 
Médio, mas que cursou o 3º ano, tendo sido desistente. 

INDEFERIDO 

66597 A declaração não comprova a regência com alunos PCD. INDEFERIDO 

66622 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não possível anexar nenhum 
documento, de o candidato apenas redigir, em local razões 
de seu recurso  

INDEFERIDO 

66766 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.    

INDEFERIDO 

66881 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

67451 

A candidata se inscreveu com o nome "Laís Conceição 
Porfírio dos  Santos". O nome constante no diploma 
apresentado é "Laís Conceição Alves dos Santos". Sendo de 
responsabilidade do candidato observar o item 5.7 do 
Edital. 

INDEFERIDO 

67544 
Razões da recorrente aceitas. Havia erro de cadastro no 
ano de nascimento. 

DEFERIDO 

67877 
Razões da recorrente aceitas, mas experiência apresentada 
não atende a exigência do edital. 

DEFERIDO 

68114 As razões da recorrente foram  aceitas.  DEFERIDO 

68145 
Razões do recorrente parcialmente aceitas, contudo sem 
comprovação de labor com PcD. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

68167 

Recurso deferido parcialmente. No que diz respeito à 
experiência como acolhedor do Programa Projovem: o 
edital do programa traz as atividades a serem 
desenvolvidas pelo acolhedor e elas não são compatíveis 
com as de cuidador, nos termos descritos no edital do PSS 
01/2018. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

68265 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

68385 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

68534 

Recurso parcialmente deferido. Identificamos que no 
documento trazido pelo candidato em relação ao curso de 
segurança de trabalho, há uma informação de que ela 
concluiu o ensino médio em outra instituição de ensino. 
No que diz respeito às declarações do Instituto Pedagógico 
de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, verificamos 
após visitar o sítio eletrônico da instituição 
(www.ipaese.org.br) se tratar de uma pessoa jurídica de 
direito privado, logo a candidata deveria ter observado o 
item 7.4 do edital e anexado sua carteira de trabalho. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

68716 

Recurso não deferido: a candidata anexou em sua inscrição 
um contrato com a Prefeitura Municipal de Aracaju para o 
cargo de Apoio Educação Especial e sua renovação. 
Contudo, o contrato não estabelece com precisão se a 
atuação da candidata se desenvolveu em unidades de 
ensino. 

DEFERIDO 

69035 A candidata não apresentou as razões do recurso INDEFERIDO 
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INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

69207 
Razões da recorrente aceitas, contudo a experiência como 
monitora não foi pontuada, pois não comprova sua 
correlação com a função de cuidador. 

DEFERIDO 

69209 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 
nenhum documento, cabe ao candidato apenas redigir as 
razões de seu recurso.  

INDEFERIDO 

69283 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não possível anexar nenhum  
documento, de o candidato apenas redigir, em local razões 
de seu recurso.  Deferido parcialmente pois a cópia do 
segundo contrato não comprova sua execução.  

DEFERIDO PARCIALMENTE 

69484 
Razões da recorrente parcialmente aceitas. 
Títulos/Certificados não comprovam experiência 
profissional, conforme exigido pelo edital. 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

69563 

Não consta o verso do Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 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. 

INDEFERIDO 

69790 

Os versos dos certificados deveriam ter sido anexados, 
conforme item 5.7 "f" do edital. Os três documentos 
apresentados foram a frente do Diploma (sem verso), o 
histórico e a frente do certificado de um congresso. 

INDEFERIDO 

70403 
O documento de conclusão do Ensino Médio, embora 
tenha sido enviado, está completamente ilegível.  

INDEFERIDO 

70630 
Razões da recorrente aceitas. Experiência de cuidadora de 
crianças pontuada no item 2, uma vez que o item 3 exige 
prestação de serviços a PCD em Unidade Educacional. 

DEFERIDO 

70869 
Candidata se encontra no resultado provisório na 
classificação 83ª. 

INDEFERIDO 

70896 

Recurso indeferido. Segundo o item 11.7 do edital, os 
casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de 
Coordenação e Avaliação. No caso em exame, a candidata 
anexou apenas uma declaração de experiência profissional 
e lhe foi concedida a pontuação na categoria mais alta, 
qual seja, a de experiência com crianças especiais. 

INDEFERIDO 

71049 
Recurso deferido, contudo não comprovou experiência 
com alunos com deficiência em unidade educacional. 
Pontuação máxima na função de cuidador. 

DEFERIDO 

71403 
Conforme Item 7.4 do edital, o vínculo privado deve ser 
provado com CTPS, podendo ser acompanhado de 
Declaração. 

INDEFERIDO 

71743 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 
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71767 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital.    

INDEFERIDO 

71802 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 

INDEFERIDO 

72198 
Razões da recorrente aceitas. Contudo, não foram aceitas 
as experiências como merendeira e monitora. O vínculo 
privado deve ser comprovado com CTPS. 

DEFERIDO 

72235 Razões da recorrente aceitas.  DEFERIDO 

72236 
O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 

INDEFERIDO 

72331 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

72351 

Esta comissão pontuou 16 meses (relativas a contagem dos 
meses apresentados nas declarações da candidata) no 
item relacionado à prestação de serviços à pessoa com 
deficiência, não sendo considerados meses incompletos. 

INDEFERIDO 

72386 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

72533 
Razões do recurso aceitas: pontuação no período de 
novembro de 2013 a dezembro de 2014. 

DEFERIDO 

72637 A candidata não apresentou as razões do recurso. INDEFERIDO 

72669 

Em seu recurso a candidata não esclareceu o porquê de ter 
se inscrito com o nome "Luciana Santana Silva dos Santos" 
e ter apresentado um certificado de conclusão do Ensino 
Médio em nome de "Luciana Santana Silva", razão que a 
levou anteriormente a ser reprovada. 

INDEFERIDO 

72673 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

72746 
Não foram aceitas declarações de vínculo particular (sem 
CTPS), conforme exigido no edital Item 7.4. 

INDEFERIDO 

72911 

Não é permitido o candidato realizar uma nova inscrição. 
Reitera-se que é obrigação do candidato observar com 
atenção o preenchimento de sua ficha de inscrição. 
Contudo, deferimos a correção do status de quilombola e 
pessoa com deficiência. 

DEFERIDO 

73390 

Recurso indeferido. No que diz respeito à experiência 
como acolhedor do Programa Projovem, a Comissão 
entende que o edital do programa traz as atividades a 
serem desenvolvidas pelo acolhedor e elas não são 
compatíveis com as de cuidador, uma vez que o acolhedor 
tem o perfil do profissional normalista. 

INDEFERIDO 
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73444 

Recurso indeferido. A Administração não pode se 
responsabilizar pela não compreensão do candidato em 
relação às regras editalícias. Conforme item 5.1 que diz 
que a inscrição para as vagas ofertadas implica no 
conhecimento e aceitação das condições definidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento.  

INDEFERIDO 

73523 

O edital traz as regras para comprovação da experiência 
profissional como cuidador. O candidato não conseguiu 
comprovar tal experiência na forma exigida em edital. 
Ademais, os certificados de curso não são títulos 
"pontuáveis" neste quadro de títulos.   

INDEFERIDO 

73543 

A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não possível anexar nenhum 
documento, de o candidato apenas redigir, em local razões 
de seu recurso. Documento apresentado na inscrição não 
atende o item 7.1 do edital. 

INDEFERIDO 

73596 

Certidões e declarações deverão informar a função 
exercida e o período de trabalho (início e término), no 
formato DIA/MÊS/ANO, não sendo considerados meses 
incompletos. 

INDEFERIDO 

73638 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

73852 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 

73892 As razões da recorrente foram  aceitas DEFERIDO 

74068 
As duas declarações referem-se ao mesmo local e mesmo 
período, logo a Comissão decidiu conceder os pontos no 
item com maior peso 

INDEFERIDO 

74977 
Nenhum documento trazido pela candidata afirma que ela 
tenha atuado profissionalmente como cuidador escolar ou 
que tenha prestado serviços a alunos com deficiência. 

INDEFERIDO 

75236 
Declaração anexada devidamente pontuada. O candidato 
teve a oportunidade de anexar todos os documentos no 
ato da inscrição. 

INDEFERIDO 

75242 

Recurso indeferido. A declaração da escola diz que a 
mesma dispõe de SRM, mas não afirma que os alunos 
atendidos na SRM são também das turmas nas quis a 
recorrente leciona. Ademais, os certificados de curso não 
são títulos "pontuáveis" neste quadro de títulos. 

INDEFERIDO 

75665 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

75670 Razões da recorrente aceitas. DEFERIDO 

75814 Razões da recorrente aceitas DEFERIDO 
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75944 

Conforme item 2.6 do edital o pré-requisito para o cargo 
em questão é  Certificado de Conclusão de Ensino Médio, e 
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. O não cumprimento deste item implica na 
desclassificação do candidato. 

INDEFERIDO 

75978 

O documento apresentado não foi emitido por uma 
autoridade e/ou responsável por Unidade de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Aracaju. Trata-se de 
uma requisição assinada pela própria candidata, 
requisitando direitos trabalhistas. Destarte, o documento 
apresentado está em desconformidade com o item 7.5. o 
Edital. 

INDEFERIDO 

75983 
Razões da recorrente aceitas e o tempo dos 19 meses 
apresentado foi computado no campo requerido 

DEFERIDO 

76088 A candidata não apresentou as razões do recurso INDEFERIDO 

76331 Recurso deferido. DEFERIDO 

 

Aracaju, 12 de junho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 

 


