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EDITAL nº 02/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDUCADOR PROFISSIONAL 

 
RESULTADO DOS RECURSOS 

 
 
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 Disciplinas de 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. 

 
Aracaju, 05 de junho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 
 

Inscrição Avaliação Recurso Resultado 

57257 
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 

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

INDEFERIDO 

66980 
Com relação a comprovação de docência n UFB  o referido contrato não 
contem 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 

68332 Foram computados o período de docência que consta na CTPS DEFERIDO 

72009 Item Diploma ou Certificado de Conclusão foi devidamente pontuado. DEFERIDO 

75594 
Foram computados o período de docência das escolas Arca de Noé e 
Maanaim 

DEFERIDO 

76659 
Com relação ao item  docência foram considerados os 6 meses que 
faltavam 

DEFERIDO 

77083 
Não foram encontrados elementos que indicasse que o documento se 
tratasse de mestrado/ doutorado. 

INDEFERIDO 

 


