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EDITAL nº 06/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

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 06/2018, para provimento temporário 

dos cargos de Professor de Educação Básica. 

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 7.4 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 

77385 

Não serão considerados para fins de pontuação: protocolos de documentos, documentos 
ilegíveis ou incompletos e declarações de cursos a concluir, conforme item 5.2 do edital. 
Diploma ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 horas, conforme anexo II do edital.  

INDEFERIDO 

77470 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

77623 O Título Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação.  DEFERIDO 

77629 Razões do recorrente aceitas. DEFERIDO  

77797 
O candidato apresentou apenas 1 (uma) especialização. Conforme o ANEXO II - QUADRO DE 
TÍTULOS, cada especialização tem valor unitário de 10 pontos, podendo ser apresentada até 
2 especializações diferentes, obtendo pontuação máxima de 20 pontos. 

INDEFERIDO 

77838 

Conforme item 4.1.2 do edital, o candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações 
para formalização de sua inscrição, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados 
preenchidos, pois o candidato é responsável pela qualidade e quantidade de documentos a 
ser anexado no site. 

INDEFERIDO 

77897 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente aos títulos de 
Graduação e Especialização. 

DEFERIDO 

78160 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

78214 

Conforme item 5.1 do edital, a seleção consistirá na avaliação dos títulos apresentados pelo 
candidato, segundo os critérios estabelecidos no Quadro de Títulos (Anexo II), conforme o 
cargo para o qual o candidato se inscreveu, sendo a contagem cumulativa e a classificação 
mediante ordem decrescente dos pontos somados. 

INDEFERIDO 

78224 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

78323 
Nome do Candidato consta na lista do Resultado Provisória (página 82) devidamente 
avaliado e pontuado. 

DEFERIDO 

78335 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

78379 
Recurso não fundamentado será indeferido liminarmente, conforme item 7.3 do Edital nº 
06/2018. 

INDEFERIDO 
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78710 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

78747 

Cada edital tem suas especificidades e o candidato deve seguir expressamente os requisitos 
para o qual se inscreveu. Logo, os documentos anexados devem ser aqueles que constam no 
Quadro de Títulos do Anexo II. Conforme o item 5.1 do Edital “A seleção consistirá na 
avaliação dos títulos apresentados pelo candidato, segundo os critérios estabelecidos no 
Quadro de Títulos (Anexo II), conforme o cargo para o qual o candidato se inscreveu, sendo a 
contagem cumulativa e a classificação mediante ordem decrescente dos pontos somados”. 

INDEFERIDO 

78981 
O candidato apresentou apenas 1 (uma) especialização, conforme ANEXO II - QUADRO DE 
TÍTULOS, cada especialização tem valor unitário de 10 pontos, podendo ser apresentada até 
2 especializações diferentes, obtendo no máximo até 20 pontos. 

INDEFERIDO 

79042 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

79127 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

79186 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

79265 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

79310 
Certificados de cursos de capacitação não substitui o diploma de graduação, requisito 
obrigatório para aprovação. 

INDEFERIDO 

79444 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

79737 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO  

79850 
O candidato apresentou apenas 1 (uma) especialização. Conforme o ANEXO II - QUADRO DE 
TÍTULOS, cada especialização tem valor unitário de 10 pontos, podendo ser apresentada até 
2 especializações diferentes, obtendo a pontuação máxima de 20 pontos. 

INDEFERIDO 

79913 
Razões do recorrente aceitas. O candidato recebeu a pontuação referente ao título de 
Mestrado. 

DEFERIDO 

79925 
Recurso indeferido. De acordo com o item 7.5 do Edital nº 06/2018, a fase recursal restringe-
se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM 
DOCUMENTO, SOMENTE SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO. 

INDEFERIDO 

80045 O Título Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

80223 O Título Especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

80304 Conforme já informado na lista de inscritos a candidata teve 0 anexos apresentados. INDEFERIDO 

80473 
Conforme já informado no EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO candidato 
obteve 20 pontos. 

INDEFERIDO 

80583 O Título Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

80639 O Título Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

80720 
De acordo com o item 5.4.1 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 

80837 O Título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

81170 O Título Especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

81245 O Título Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

81410 
De acordo com o item 7.5. do Edital, a fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, SOMENTE 
SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO. 

INDEFERIDO 

81476 
De acordo com o item 7.5. do Edital, a fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, SOMENTE 
SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO. 

INDEFERIDO 

81509 
De acordo com o item 7.5. do Edital, a fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, SOMENTE 
SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO. 

INDEFERIDO 

81529 
O Candidato não apresentou o Diploma devidamente registrado, de curso superior de 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), de acordo com o item 6 do Edital. 

INDEFERIDO 

81571 
O critério básico para pontuação é apresentação de Diploma na área escolhida no ato da 
inscrição, de acordo com o item 6- REQUISITOS BÁSICOS do Edital. 

INDEFERIDO 

81618 O nome do candidato encontra-se no EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO. INDEFERIDO 

81802 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO  

81803 
Mestrado estrangeiro sem tradução. Indeferir. CANDIDATO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE 
TÍTULO EM LINGUA ESTRANGEIRA SEM A DEVIDA TRADUÇÃO POR TRADUTOR 
JURAMENTADO, CONFORME OBS.3 DO ANEXO II. 

INDEFERIDO 
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81837 
O Certificado da FAIARA (Faculdade Integrada de Araguatins) não é de conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu, conforme exigido no Anexo II- QUADRO DE TÍTULOS – 
ESPECIALIZAÇÃO do Edital. 

INDEFERIDO 

81866 Razões da recorrente aceitas. Pontuação aplicada referente ao item Especialização. DEFERIDO 

82308 
Razões da recorrente aceitas. Os Títulos graduação e mestrado foram reavaliados, obtendo a 
candidata a devida pontuação. 

DEFERIDO 

82329 
Razões da recorrente aceitas. O Título graduação foi reavaliado, obtendo a candidata a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

82442 

O candidato obteve 10 pontos referente a 1(uma) especialização anexada, uma vez que a 

pontuação unitária prevista no ANEXO II -QUADRO DE TÍTULOS é de dez pontos por 

especialização, podendo chegar a no máximo 20 pontos no caso da apresentação de 2 

especializações. 

INDEFERIDO 

82503 

O candidato obteve 10 pontos referente a 1(uma) especialização anexada, uma vez que a 

pontuação unitária prevista no ANEXO II - QUADRO DE TÍTULOS são de dez pontos por 

especialização, podendo chegar a no máximo 20 pontos no caso da apresentação de 2 

especializações. 

INDEFERIDO 

82741 Não foi exigida a Experiência profissional para titulação. INDEFERIDO 

82893 
Conforme item 4.1.2.2 seria possível o candidato cancelar sua inscrição e realizar retificação 
que julgasse necessária, contudo, somente durante o período e inscrição. 

INDEFERIDO 

82992 

O candidato obteve 10 pontos referente a 1(uma) especialização anexada, uma vez que a 

pontuação unitária prevista no ANEXO II-QUADRO DE TÍTULOS são de dez pontos por 

especialização, podendo chegar a no máximo 20 pontos no caso da apresentação de 2 

especializações. 

Conforme item 2.5.1 para concorrer às listas preferenciais, os candidatos deveriam 
apresentar declaração de pertencimento às comunidades quilombolas ou indígenas no ato 
de inscrição. 

INDEFERIDO 

83135 

Com referência à declaração de pertencimento Quilombola: DEFERIDO. Contudo, todo 
documento em língua estrangeira deve ser obrigatoriamente traduzido por tradutor 
juramentado, conforme consta na observação 3 do Anexo II. Portanto, indeferimos recurso 
em relação ao Mestrado. 

Deferido 
parcialmente 

83252 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente ao título de 
Graduação anexado. 

DEFERIDO 

83339 
Razões da Recorrente aceitas. Os títulos Graduação e Especialização foram reavaliados, 
obtendo a candidata a devida pontuação. 

DEFERIDO 

83499 
Conforme item 4.1.2.2 seria possível o candidato cancelar sua inscrição e realizar retificação 
que julgasse necessária, contudo, somente durante o período e inscrição. 

Indeferido 

83534 
Conforme Obs. 2, do ANEXO II-QUADRO DE TÍTULOS: Ata ou Declaração de conclusão de 
curso só é válida se emitida há menos de 30 dias da data de abertura do edital. 

Indeferido 

83585 
Conforme Obs. 2, do ANEXO II-QUADRO DE TÍTULOS: Ata ou Declaração de conclusão de 
curso só é válida se emitida há menos de 30 dias da data de abertura do edital. 

Indeferido 

83605 
No item Especialização a candidata obteve pontuação máxima, referente ao segundo 
diploma. 

Deferida 

83617 
Conforme item 4.1.2.2 seria possível o candidato cancelar sua inscrição e realizar retificação 
que julgasse necessária, contudo, somente durante o período e inscrição. 

Indeferido 

83686 
No item Especialização a candidata obteve pontuação máxima, referente ao segundo 
diploma. 

Deferida 

84026 
Razões do recorrente aceitas. O título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

84356 
No item Especialização a candidata obteve pontuação máxima, referente ao segundo 
diploma. 

DEFERIDO 

84370 
A declaração apresentada pela candidata não afirma que a mesma concluiu o mestrado, 
apenas diz que a mesma defendeu sua dissertação. 

INDEFERIDO 

84566 
Ainda que o mestrado tenha sido validado ou não pelo MEC, o cerne da questão é que todo 
documento em língua estrangeira deve ser obrigatoriamente traduzido por tradutor 
juramentado, conforme consta na observação 3 do Anexo II. 

INDEFERIDO 

84599 No item Especialização a candidata obteve pontuação máxima, referente ao segundo DEFERIDO 
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diploma. 

84637 

A exceção prevista no art.37, inciso XVI, da Constituição Federal, que trata acumulação lícita 

de cargos públicos será aplicada tanto aos servidores ativos quanto aos inativos. INDEFERIDO 

85023 
Razões da recorrente aceitas. O item da especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

85226 
Razões da recorrente aceitas. O item graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida 
pontuação. 

DEFERIDO 

85373 
Razões da recorrente aceitas. O item da segunda especialização foi reavaliado, obtendo o 
candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

85528 
Razões da recorrente aceitas. O título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO  

85892 
Razões da recorrente aceitas. O item graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida 
pontuação. 

DEFERIDO 

85993 
Razões da recorrente aceitas. O item do doutorado foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

86047 
Razões da recorrente aceitas. O item do mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

86062 
Razões do recorrente aceitas. Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, 
obtendo o candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

86124 
Recurso Indeferido, o candidato apresentou apenas 1 (uma) especialização. Conforme 
ANEXO II - QUADRO DE TÍTULOS, cada especialização tem valor unitário de 10 pontos, 
podendo ser apresentada até 2 especializações diferentes, obtendo o máxima de 20 pontos. 

INDEFERIDO 

86379 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO  

86434 

Candidato não anexou a frente do diploma, com as informações essenciais para avaliação. 
Alega que o arquivo foi corrompido. Recurso indeferido de acordo com o item 4.1.2 do 
edital, uma vez que o candidato é responsável pela qualidade e quantidade de documentos a 
ser anexado no site. 

INDEFERIDO 

86585 
Razões da recorrente aceitas. O item da segunda especialização foi reavaliado, obtendo o 
candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

86670 
Razões da recorrente aceitas. Os Títulos Graduação e Especialização foram reavaliados, 
obtendo o candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

86757 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO  

86951 
Após interposição de recurso, foi constatada falha no upload de documentos, sendo 
encaminhado e-mail para a candidata, solicitando a regularização dos mesmos, contudo não 
obtivemos resposta no prazo solicitado. 

INDEFERIDO 

86994 
Razões da recorrente aceitas. O item da especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

87073 
Razões da recorrente aceitas. O item da especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

87079 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO  

87237 
A candidata não apresentou diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, 
emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, na disciplina escolhida, 
conforme Anexo II do quadro de títulos do edital. 

INDEFERIDO 

87340 
Os Títulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

87340 RAZOES DO RECORRENTE ACEITAS. DEFERIDO 

87343 O item da Graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO  

87343 
Razões da recorrente aceitas. O título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

87384 
Os ítulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

87508 
Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

87516 
Os títulos graduação, especialização e mestrado foram reavaliados, obtendo o candidato a 
devida pontuação. DEFERIDO 
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87583 
Os títulos graduação, especialização e mestrado foram reavaliados, obtendo o candidato a 
devida pontuação. DEFERIDO 

87584 
Razões da recorrente aceitas. O item da graduação e especialização foi reavaliado, obtendo 
o candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

87608 
Razões da recorrente aceitas. O item da especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

87879 
Razões da recorrente aceitas. O item da graduação e mestrado foi reavaliado, obtendo o 
candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

87897 

A candidata não apresentou diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, 
emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, na disciplina escolhida, 
conforme Anexo II do quadro de títulos do edital, como também não apresentou certificado 
de pós-graduação. Carteira de trabalho não comprova escolaridade. 

INDEFERIDO 

87897 

A candidata não apresentou diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, 
emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, na disciplina escolhida, 
conforme Anexo II do quadro de títulos do edital, como também não apresentou certificado 
de pós-graduação. Carteira de trabalho não comprova escolaridade. 

INDEFERIDO 

87905 
Os títulos graduação, especialização, mestrado e doutorado foram reavaliados, obtendo o 
candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

87960 
Os títulos graduação, especialização, mestrado e doutorado foram reavaliados, obtendo o 
candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

88201 O item graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

88201 O item graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

88203 
Razões do recorrente aceitas. Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, 
obtendo o candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

88243 
Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

88413 A inscrição do candidato foi reavaliada e devidamente pontuada. DEFERIDO 

88585 
Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

88589 
Razões da recorrente aceitas. Os títulos graduação e mestrado foram reavaliados, obtendo o 
candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

88593 
Os títulos graduação e mestrado foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. DEFERIDO 

88645 
Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, obtendo o candidato a devida 
pontuação. 

DEFERIDO 

88666 
O item da graduação e especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a devida 
pontuação. 

DEFERIDO 

88670 
Razões da recorrente aceitas. O Título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação 

DEFERIDO 

88680 
Razões do recorrente aceitas. Os títulos graduação e especialização foram reavaliados, 
obtendo o candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

88860 
Razões do recorrente aceitas. Os títulos graduação e mestrado foram reavaliados, obtendo o 
candidato a devida pontuação. 

DEFERIDO 

89039 
O candidato apresentou apenas 1 (uma) especialização, conforme ANEXO II - QUADRO DE 
TÍTULOS, cada especialização tem valor unitário de 10 pontos, podendo ser apresentada até 
2 especializações diferentes, obtendo o máxima de 20 pontos. 

INDEFERIDO 

89151 Retificação já procedida DEFERIDO 

89385 O item pós-graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação DEFERIDO 

89436 O candidato não apresentou nenhuma documentação exigida pelo edital.  INDEFERIDO 

89760 
Os itens graduação e pós-graduação foram reavaliados, obtendo a candidata a devida 
pontuação. A mesma colocou o diploma de graduação no item mestrado. 

DEFERIDO  

89793 
A declaração apresentada não foi aceita, pois não tem validade como outorga de grau 
mestrado de acordo com definido na resolução 49/2002 – CONEP. 

INDEFERIDO  

89985 
A candidata só apresentou diploma de uma especialização, que foi devidamente pontuada. O 
curso adicional não foi aceito, pois não tem valor de especialização, segundo anexo II do 

INDEFERIDO 
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quadro de títulos do edital, mantendo os 10 pontos. 

90187 O item de Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

90267 
CANDIDATA CONTESTA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL DA MESMA NO VERSO CONSTA 
HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA .CONTESTAÇÃO ACEITA,CANDIDATA PONTUADA E 
APROVADA. 

DEFERIDO 

90325 

CANDIDATA QUER EXPLICAÇÃO SOBRE O NOME NÃO ESTÁ NA LISTA PROVISÓRIA, SENDO 
QUE ELA ANEXOU NENHUM DOCUMENTO. A CANDIDATA NÃO ANEXOU NENHUM 
DOCUMENTO 5.4.3. O candidato que não fornecer as informações complementares ou não 
apresentar as informações solicitadas pela Comissão será desclassificado da seleção.  

INDEFERIDO 

90412 
QUESTIONAMENTO SOBRE O ITEM 6 DO EDITAL .A CANDIDATA APRESENTOU DECLARAÇÃO 
INFORMANDO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO NÃO CONCLUÍDO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO 
SOLICITADO NA OBS. 1. DO ANEXO II. 

INDEFERIDO 

90790 
CONSTETAÇÃO SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DE 740 H NÃO TER SIDO PONTUADO 2 VEZES.A 
PONTUAÇÃO É REALIZADA POR TÍTULO E ESTE DEVE CONTER UMA CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
DE 360H. 

INDEFERIDO 

91096 
CANDIDATA DESEJA UMA EXPLICAÇÃO SOBRE O NOME NÃO CONSTAR NA LISTA 
PROVISÓRIA. OCORRE QUE NÃO FOI ANEXADO NENHUM DOCUMENTO NA SUA INSCRIÇÃO, 
IMPOSSIBILITANDO QUALQUER AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO. 

INDEFERIDO 

91264 
CONTESTA A PONTUAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO JÁ QUE ANEXOU 2 E SÓ FOI PONTUADO 
APENAS 1.CONTESTAÇÃOACEITA. 

DEFERIDO 

91630 
ACANDIDATA CONTESTA A NÃO PONTUAÇÃO, JÁ QUE, SEGUNDO AMESMA, FOI ENVIADO O 
ARQUIVO DO REFERIDO DIPLOMA. OCORRE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO FOI O 
HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRARIANDO A OBS. 1 DO ANEXO II DO EDITAL. 

INDEFERIDO 

91639 CANDIDATA CONTESTA SOBRE O MESTRADO E DOUTORADO NÃO PONTUADOS. DEFERIDO 

91660 
O CANDIDATO Anexou histórico ESCOLAR, EM VEZ DO DIPLOMA, ENCONTRANDO-SE, 
PORTANTO, EM DESACORDO COM O ANEXO II DO EDITAL. 

INDEFERIDO 

91840 
CANDIDATO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE TÍTULO EM LINGUA ESTRANGEIRA SEM A 
DEVIDA TRADUÇÃO POR TRADUTOR JURAMENTADO, CONTRARIANDO O EXIGIDO NA OBS. 3 
DO ANEXO II DO EDITAL. 

INDEFERIDO 

91941 
Após interposição de recurso, foi constatada falha no upload de documentos, sendo 
encaminhado e-mail para a candidata, solicitando a regularização dos mesmos, contudo não 
obtivemos resposta no prazo solicitado. 

INDEFERIDO 

91981 
 Pede para anexar outro arquivo indefrir.7.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros 
ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, 
SOMENTE SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO.  

INDEFERIDO  

92013  Não ANEXOU o diploma indeferir INDEFERIDO  

92099 
Após interposição de recurso, foi constatada falha no upload de documentos, sendo 
encaminhado e-mail para a candidata, solicitando a regularização dos mesmos, contudo não 
obtivemos resposta no prazo solicitado. 

INDEFERIDO 

92133 
7.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não 
sendo possível anexar NENHUM DOCUMENTO, SOMENTE SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS 
RAZÕES DO RECURSO.  

 INDEFERIDO 

92139 Razões do recorrente aceitas. DEFERIDO  

92171 
Razões da recorrente aceitas. O Título graduação foi reavaliado, obtendo o candidato a 
devida pontuação. 

DEFERIDO 

92211 CONTESTAÇÃO ACEITA DEFERIDO 

92223 
CONTESTA A PONTUAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO JÁ QUE ANEXOU 2 E SÓ FOI PONTUADO 
APENAS 1.CONTESTAÇÃOACEITA. 

DEFERIDO 

92329 O item da Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação.  DEFERIDO 

92696 De acordo com o edital, no item 7.1,caberá recurso contra erros ou omissões na nota de 
títulos, após a publicação do resultado provisório no site oficial da Secretaria de Estado do 

 INDEFERIDO 
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Planejamento, Orçamento e Gestão .Não  

92820 
Diploma só com a frente. Licenciado em Letras. Vaga de inglês candidato errado . Candidato 
não apresentou a habilitação para a qual realizou a inscrição (língua inglesa), não atendendo 
ao solicitado do item 6, do edital 

 INDEFERIDO. 

93013  O item de Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação.  DEFERIDO. 

93159 
Licenciada em Biologia. Fez para polivalente  O candidato inscreveu-se para um cargo que 
não está devidamente habilitado, conforme o que orienta o item 6 do edital. 

INDEFERIDO  

93213 DECLARAÇÃO ACEITA. DEFERIDO  

93243 O item de Mestrado foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

93503 CONTESTAÇÃO ACEITA DEFERIDO  

93645 

Recurso deferido parcialmente. O candidato recebeu pontuação referente à Especialização 
em Psicopedagogia Clínico-Institucional. Os demais Certificados de Cursos de Extensão não 
foram pontuados por não atenderem a carga horária mínima de 360 horas exigido nas 
especificações dos títulos do Anexo II do Edital. 

DEFERIDO 
PARCIALMENTE. 

93693 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente às duas 
Especializações anexadas. 

DEFERIDO 

93765 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente às duas 
Especializações anexadas. 

DEFERIDO 

93804 
Recurso indeferido. Candidata não fez o upload da documentação necessária para avaliação 
dos títulos conforme itens 4.1.1 e 4.1.2 do Edital nº 06/2018. 

INDEFERIDO 

93840 
Razões do recorrente aceitas. O candidato recebeu a pontuação referente ao título de 
Mestrado. 

DEFERIDO 

94003 

Recurso indeferido. O critério de maior idade será utilizado em caso de igualdade na nota 
final da Avaliação de Títulos, conforme item 5.4.1 do Edital nº 06/2018. Há candidatos mais 
novos acima da recorrente porque anexaram 2 Especializações, alcançando pontuação 
máxima prevista no quadro de títulos. 

INDEFERIDO 

94030 
Recurso indeferido. Candidata repetiu o upload dos documentos pessoais no título de 
Especialização, não obtendo pontuação prevista no quadro de títulos 

INDEFERIDO 

94601 Recurso Deferido. Candidato foi pontuado, não houve prejuízo. DEFERIDO 

94779 

Recurso indeferido. A candidata recebeu pontuação mínima referente a uma Especialização 
em Psicopedagogia Institucional. Os demais Certificados de Cursos de Extensão não foram 
pontuados por não atenderem a carga horária mínima de 360 horas exigido nas 
especificações dos títulos do Anexo II do Edital. Os dois anexos apresentados pela 
concorrente contêm duas Especializações com a carga horária mínima. 

INDEFERIDO 

94940 
Recurso indeferido. A Declaração anexada da UFS no título de Mestrado apresenta a 
pendência de submissão do artigo em revista. 

INDEFERIDO 

95083 
Recurso indeferido. A seleção do PSS consistiu apenas na avaliação de títulos apresentados 
pelo candidato, segundo critérios estabelecidos no Quadro de Títulos (Anexo II). 

INDEFERIDO 

95213 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente às duas 
Especializações anexadas. 

DEFERIDO 

95358 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente à graduação 
anexada. 

DEFERIDO 

95789 
Razões do recorrente aceitas. O candidato recebeu a pontuação referente ao título de 
Mestrado anexado. 

DEFERIDO 

95964 
Recurso indeferido. Segundo os critérios estabelecidos no Quadro de Títulos (Anexo II), a 
recorrente não anexou Diploma, devidamente registrado, de curso superior de Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou Normal Superior, requisito básico para o cargo pretendido (item 6). 

INDEFERIDO 

96294 
Recurso indeferido. De acordo com o item 7.5. do Edital nº 06/2018, a fase recursal 
restringe-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar 
NENHUM DOCUMENTO, SOMENTE SENDO POSSÍVEL EXPLICITAR AS RAZÕES DO RECURSO. 

INDEFERIDO 

96459 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente à graduação e 
especialização anexadas. 

DEFERIDO 

96636 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente à Especialização 
anexada. 

DEFERIDO 

96796 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente à Especialização 
anexada. 

DEFERIDO 

97121 Recurso indeferido. A recorrente não fundamentou o pedido de recurso conforme item 7.4 INDEFERIDO 
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do Edital 06/2018. 

97179 
Razões da recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente à graduação e 
especializações anexadas. 

DEFERIDO 

97345 
Razões do recorrente aceitas. A candidata recebeu a pontuação referente ao título de 
Mestrado anexado. 

DEFERIDO 

97448 
Recurso indeferido. A seleção do PSS consistiu apenas na avaliação de títulos apresentados 
pelo candidato, segundo critérios estabelecidos no Quadro de Títulos (Anexo II). A candidata 
recebeu a pontuação referente à graduação e especialização anexadas. 

INDEFERIDO 

97489 

Recurso indeferido. A candidata recebeu pontuação mínima referente a uma Especialização 
em Educação e Gestão. O Certificado do Programa de Capacitação não foi pontuado por não 
atender a especificação do título contido no Anexo II –Quadro de Títulos do Edital nº 
06/2018. 

INDEFERIDO 

97490 
Razões do recorrente aceitas. O candidato recebeu a pontuação referente ao título de 
Mestrado anexado. 

DEFERIDO 

97754 O item Especialização foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

97971 
Candidata não anexou diploma de nível superior de licenciatura plena em Química, 
conforme item 6 do edital, que informa os requisitos básicos. 

INDEFERIDO 

98031 
 Candidata solicita correção de DRE, no entanto isso não mais é possível por ter transcorrido 
o prazo para tal, de acordo com o item 4.1.2.2. do edital. 

INDEFERIDO 

98186 
Candidata apresentou mestrado sem tradução por tradutor juramentado. Recurso 
indeferido de acordo com o Anexo II – Quadro de Títulos, Obs. 3 do edital. 

INDEFERIDO 

98522 
 Candidata não apresentou o diploma de graduação, item obrigatório do edital. Recurso 
indeferido. 

INDEFERIDO 

98762 

Candidato não anexou a frente do diploma, com as informações essenciais para avaliação. 
Alega que não conseguiu anexar por causa do tamanho do arquivo. Recurso indeferido de 
acordo com o item 4.1.2. do edital, uma vez que o candidato é responsável pela qualidade e 
quantidade de documentos a ser anexado no site. 

INDEFERIDO 

99060 
Candidata não apresentou diploma de nível superior, como exigido no edital. Recurso 
indeferido.  

INDEFERIDO 

99265  Candidata entrou com recurso, porém não pediu nada. 
 

99302  Candidata anexou documentos ilegíveis. Recurso indeferido conforme item 5.2 do edital. INDEFERIDO 

99358 
Razões da Recorrente aceitas. Os títulos Graduação e Especialização foram reavaliados, 
obtendo a candidata a devida pontuação.  

99372 O item Diploma foi reavaliado, obtendo o candidato a devida pontuação. DEFERIDO 

99391 
Consultando o E-MEC a Faculdade Sul Mineira não aparece como instituição cadastrada para 
nível superior. Recurso indeferido. 

INDEFERIDO 

99618 
Candidata apresentou histórico para provar especialização. De acordo com o Anexo II – 
Quadro de Títulos, Obs. 1 do edital, não serão aceitos, como comprovante de escolaridade, 
Guias de Transferência, Comprovante de Matrícula ou Histórico Escolar. Recurso indeferido. 

INDEFERIDO 

99815 

Candidata afirma que apresentou certificado de conclusão de curso como exigido no edital, 
porém apresentou somente documento de complementação educacional, na qualidade de 
estagiária. Portanto, não apresentou diploma nem declaração de conclusão de curso, sendo 
mantida a reprovação. Recurso indeferido. 

INDEFERIDO 

 

 

Aracaju, 05 de julho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 

 


