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EDITAL nº 06/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESULTADO DAS IMPUGNAÇÕES 

 

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. 

IMPUGNANTE E-doc JUSTIFICATIVA RESULTADO 

J.A.A.L. 015.000.05734/2018-9 

Candidato solicita inscrição no PSS alegando que 
não conseguiu fazer login no sistema. Acontece que 
o sistema foi preparado para envio de senha ao e-
mail cadastrado. No caso, 
betixxxxxxxxroba@hotmail.com (excluídos os 
dados para manutenção do sigilo). No próprio site, 
conforme imagem nº 01, se encontra a informação 
que o candidato com problemas, deveria se 
reportar ao e-mail do Setor de Concursos, o que 
não o fez. Portanto, não lhe cabem razões. 

INDEFERIDO 

78534 015.000.90514/2018-5 

Candidata pede que se verifique “o motivo que não 
aparece os títulos os quais foram anexados”. 
Conforme edital, item 4.1.3, “finalizado o upload da 
documentação, o candidato deverá imprimir ou 
salvar o comprovante de inscrição. O comprovante 
será a única prova documental que a inscrição foi 
devidamente finalizada”. A candidata não trouxe a 
prova documental da inscrição. Certamente, se 
tivesse imprimido o comprovante, teria visto a 
informação de 1 (zero) arquivo anexado e poderia 
ter cancelado sua inscrição e feito outra. Dessa 
forma, não lhe cabem razões. 
 

INDEFERIDO 

81604 015.000.05766/2018-9 

Candidata reclama que não conseguiu anexar 
documentos pessoais. Contudo, os documentos 
pessoais são apenas informativos, servindo de 
auxílio à Comissão para elucidação de divergência 
de nome quando, por exemplo, o candidato digita o 
CPF no lugar do nome ou tem acréscimo de 
sobrenome pelo casamento.  

INDEFERIDO 

M.S.F.D. 015.000.90512/2018-6 
Candidata solicita inscrição no PSS alegando que 
não conseguiu fazer login no sistema. Acontece que 
o sistema foi preparado para envio de senha ao e-
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IMPUGNANTE E-doc JUSTIFICATIVA RESULTADO 

mail cadastrado.  No próprio site, conforme imagem  
nº 01, se encontra a informação que o candidato 
com problemas, deveria se reportar ao e-mail do 
Setor de Concursos, o que não o fez. Constam em 
nossos arquivos várias tentativas de login no 
sistema. Para cada um foi gerado e-mail no qual 
podemos observar o envio da senha (so****12) ao 
email cadastrado (Imagem 03). Portanto, a 
candidata deveria ter encaminhado e-mail para o 
setor de concurso,  não lhe cabendo razões. 

 
 
 
 
 
INDEFERIDO 

99455 015.000.05743/2018-8 
Cabem razões à candidata com um arquivo na 
graduação e dois arquivos no item especialização 

DEFERIDO 

95115 015.000.90517/2018-9 

Candidata solicita mudança de DRE. Contudo, o 
edital, no item 4.1.2.2, informa que se o candidato 
confirmar a inscrição e perceber que errou na 
escolha do cargo ou lotação, poderá cancelá-la e 
efetivar nova inscrição, enquanto durar o período 
destinado para tal. A candidata perdeu 
oportunidade fazê-lo, não sendo possível modificar 
neste momento. 

INDEFERIDO 

99200 015.000.90513/2018-0 

Candidata solicita anexar documentos alegando que 
não conseguiu fazer no momento devido. Contudo, 
o edital assevera no item 4.1.2. que 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. 
Dessa forma, não lhe cabem razões. 

INDEFERIDO 

W.B.S. 015.000.05758/2018-4 

Candidato solicita inscrição no PSS alegando que 
não conseguiu fazer login no sistema. Acontece que 
o sistema foi preparado para envio de senha ao e-
mail cadastrado. No caso, wexxxxxit@hotmail.com 
(excluídos os dados para manutenção do sigilo). O 
candidato encaminhou e-mail, solicitando a 
correção, às 16:34 do último dia de inscrição, tendo 
sido atendido. Apesar das inscrições terem sido 
prorrogadas até ás 19 horas, o candidato não o fez 
(Imagem 2). Portanto, não lhe cabem razões. 

 
 
 
 
INDEFERIDO 

M.A.S. 015.000.05759/2018-9 

Candidata solicita inscrição no PSS alegando que 
não conseguiu fazer login no sistema. Acontece que 
o sistema foi preparado para envio de senha ao e-
mail cadastrado. No próprio site, conforme imagem 
nº 01, se encontra a informação que o candidato 
com problemas, deveria se reportar ao e-mail do 
Setor de Concursos, o que não o fez. Portanto, não 
lhe cabem razões. 

INDEFERIDO 

 

Aracaju, 02 de julho de 2018. 

Comissão de Avaliação. 
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IMAGEM 1 

 

 

IMAGEM 2  

 

 

 

 



Página 4 - 2 

 

 

IMAGEM 3 

 

 


