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EDITAL nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

APOIO ESCOLAR  

RESULTADO DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

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

REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS 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 e II. 

INSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA RESULTADO 

73297 

Conforme item 8 do Edital, o candidato deveria ter entrado 

com recurso contra erros ou omissões na nota de Títulos, 

após a publicação do resultado provisório no site 

www.seplag.se.gov.br, das 8 às 17 horas do período 

recursal, conforme estabelecido no Cronograma definido, 

considerando-se o horário local. Destacando que conforme 

o item 8.3. será indeferido, liminarmente, o pedido de 

recurso não fundamentado ou intempestivo, ou seja, fora 

do prazo estabelecido. 

INDEFERIDO 

63576 

Embora a declaração apresentada pelo candidato no 

período da inscrição ateste sua experiência profissional 

como professor regente de alunos com deficiência, a 

referida declaração apresenta diversos períodos de 

contrato com a Secretaria Municipal de Educação de 

Itaporanga D’Ajuda, porém, ela não especifica em quais 

períodos o candidato atuou em turmas com matrícula de 

alunos com deficiência, sendo impossível assim 

contabilizá-la. 

INDEFERIDO 

62026 

Conforme item 5.7 "f" do edital, diplomas e/ou certificados 

devem ser apresentados com FRENTE e VERSO, sob pena 

de não serem aceitos, uma vez que a comissão não tem 

como verificar que o verso efetivamente está em branco 

sem a digitalização do mesmo. 

Conforme 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, e a fase recursal restringe-se à correção de 

erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível 

anexar NENHUM DOCUMENTO, devendo o candidato 

apenas redigir, em local apropriado, as razões de seu 

recurso, conforme item 8.5 do Edital. 

INDEFERIDO 

62395 

Conforme item 7.4 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 

INDEFERIDO 
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tempo de serviço emitida pela unidade de recursos 

humanos ou por autoridade responsável pelo 

órgão/entidade em que trabalha ou trabalhou, na qual 

conste expressamente o cargo/função desempenhada e as 

atividades desenvolvidas. Assim sendo, contra cheque não 

é um dos documentos aceitos para este fim, e a fase 

recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na 

nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM 

DOCUMENTO, devendo o candidato apenas redigir, em 

local apropriado, as razões de seu recurso, conforme item 

8.5 do Edital. 

56872 

Conforme o item que trata da lista de inscrição o candidato 

que não concordar com qualquer informação exposta, 

poderá, no prazo de até 24 horas após a publicação, 

impugnar a lista na qual está contida a referida 

informação, por meio de requerimento administrativo, a 

ser protocolado na sede da SEPLAG, no horário de 7 às 13 

horas, conforme item 5.11 do Edital, sendo tal informação 

reenterrada na própria lista de inscritos onde destaca que 

caso o candidato não concorde com as informações abaixo 

listadas, poderá impugnar o presente Edital no dia 

25/05/2018 (sexta-feira), mediante preenchimento de 

requerimento, a ser realizado presencialmente na SEPLAG.   

INDEFERIDO 

54001 

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. A declaração 

apresentada não comprova matrícula de alunos com 

deficiência no período informado. A fase recursal 

restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de 

títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, 

devendo o candidato apenas redigir, em local apropriado, 

as razões de seu recurso, conforme item 8.5 do Edital. 

INDEFERIDO 

64905 
Solicitação apresentada também na fase de Recurso, sendo devidamente analisada, 

obtendo o seguinte resultado: PARCIALMENTE DEFERIDO. Não há nova análise a ser feita. 

65775 
Solicitação apresentada também na fase de Recurso, sendo devidamente analisada, 

obtendo o seguinte resultado: DEFERIDO. Não há nova análise a ser feita. 

 

Aracaju, 19 de junho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 

 


