
GOVERNO DE SERGIPE

Inscrição Servidor CPF Situação Justificativa
874 ADRIANA DA SILVA ARAUJO 138232563 DEFERIDO

248 ALEXANDRE MAGNO MENEZES SANTANA 98369016553 DEFERIDO

540 ALEX OLIVEIRA SIM?ES 736663517 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5. 

772 ALINE MARIA SANTOS OLIVEIRA 99124904520 INDEFERIDO Após reavaliação da documentação apresentada, a pontuação da candidata foi mantida. 

730 ANAELZA GOMES DOS SANTOS 46013709572 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5.

730 ANAELZA GOMES DOS SANTOS 46013709572 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5.

199 ANA TERESA AMARAL MACIEL 58721053553 DEFERIDO

Deferido parcialmente para esclarecimentos. As entrevistas no âmbito da 2ª etapa do PSS nº

31/2017 são conduzidas por integrantes da Comissão Especial, designada pela Portaria SEED

nº 10.350/2017, de forma a compreender a desenvoltura, perfil e proximidade das

características pessoais dos candidatas com as especificidades do Programa de Ensino Médio

em Tempo Integral, nos termos dos itens 6.8.5 a 6.8.7 do Edital. As bancas avaliadoras são

compostas por 3 membros da Comissão Especial, os quais avaliam evidências de conjuntos de 

habilidades objetivos apresentados pelo candidato em sua fala, culminando em uma média

final de 0 a 10. Considerando a pessoalidade do recurso, essa resposta se dedicará a apenas

comentar o desempenho da candidata ora recorrente, não adentrando o desempenho de

terceiros em privilégio à privacidade dos demais concorrentes, apenas informando que a

mesma banca entrevistou todos os concorrentes para a função pleiteada pela ora recorrente.

Esclarece-se assim que, embora a candidata atue em unidade de ensino que oferta a

modalidade de ensino objeto do Programa ao qual concorre, não demonstrou no momento da

entrevista boa compreensão e engajamento ao projeto. Além disso, em que pese a

demonstrações de especializações e o fato de possuir boa oralidade, sua fala é recorrente em

práticas já adotadas, não demonstrando flexibilidade e disposição para mudanças. Na mesma

medida, a candidata não apontou em suas respostas exemplos de trabalho em equipe e

liderança. Pelo exposto, após reavaliação, a nota da candidata foi mantida. 

938 ANDERSON AMARANTE DOS SANTOS 814591574 DEFERIDO

1157 ANDREA ASSUNC?O DA SILVA 94620601500 DEFERIDO

Após reavaliação, informamos que a candidata obteve 3,8 pontos na 1ª etapa compreendendo

especialização (1,0); certificados de eventos de atualização, com carga horária mínima de 40

h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012

(1,5); experiência em Centro de Excelência (0,3); e Experiência no ensino médio em escolas de

ensino regular (1,0).

689 ANDREA CHAGAS DA ROCHA 119087774 DEFERIDO
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653 ANDRE LUIZ CONCEIC?O SANTOS 94547980578 INDEFERIDO
Após reavaliação dos documentos apresentados e do registro áudio visual, as pontuações

obtidas pelo candidato foram mantidas. 

1178 ANGLEIDE SILVA DE MENDONCA SANTOS 92684858500 DEFERIDO

1178 ANGLEIDE SILVA DE MENDONCA SANTOS 92684858500 DEFERIDO

538 BRUNA SANTOS DA SILVA 3085693505 DEFERIDO

Deferido parcialmente. Após reavaliação, informamos que a candidata obteve 3,5 pontos na 1ª

etapa compreendendo especialização (1,0); experiência no ensino médio em escolas de ensino

regular (1,0) e estar em exercício de atividade na Unidade de Ensino à qual se candidatou (1,5)

e que nota da 2ª etapa foi mantida.

431 CELIO RICARDO SILVA RIBEIRO FILHO 4288499542 DEFERIDO

Deferido parcialmente. Após reavaliação, informamos que o candidata obteve 2,5 pontos na 1ª

etapa compreendendo certificados de eventos de atualização, com carga horária mínima de 40

h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012

(1,5) e experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0) e que nota da 2ª etapa

foi mantida.

188 CINTHIA RODRIGUES DE CARVALHO 2409081550 DEFERIDO

952 CLELIO LIMA ALMEIDA 777717530 DEFERIDO

86 CRISTIANE SANTOS NUNES 97413356520 DEFERIDO

899 CRISTIANE SILVA DOS SANTOS 53278003500 DEFERIDO

Deferido parcialmente. Após reavaliação, informamos que a candidata obteve 3,5 pontos na 1ª

etapa compreendendo especialização (1,0); experiência no ensino médio em escolas de ensino

regular (1,0) e estar em exercício de atividade na Unidade de Ensino à qual se candidatou (1,5)

e que nota da 2ª etapa foi mantida.

1092 DANIELE SANTANA BATISTA 1591437563 INDEFERIDO
Após reavaliação dos documentos apresentados e do registro áudio visual, as pontuações

obtidas pela candidata foram mantidas. 

624 DARIADNE AUGUSTA DOS SANTOS 1491795530 DEFERIDO

281 DARLYSSON WESLEY DA SILVA 3370006545 DEFERIDO

210 DAYSE MARIA QUINTELA LEITE UELLENDAHL 342265598 DEFERIDO

801 DEBORA GUIMARAES CRUZ SANTOS 46402799572 DEFERIDO

Após reavaliação dos documentos apresentados, informamos que a candidata obteve 3 pontos

na 1ª etapa compreendendo certificados de eventos de atualização, com carga horária mínima

de 40 h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de

2012 (0,5); experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0); e estar em

exercício de atividade na Unidade de Ensino à qual se candidatou (1,5).

937 DEBORA SANTOS OLIVEIRA 83006753534 DEFERIDO

313 DIANA MARIA MENEZES DOS SANTOS GONCALVES 65407504553 INDEFERIDO

Informamos que a candidata obteve 2,9 pontos na 1ª etapa compreendendo especialização

(1,0); experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0); e estar em exercício de

atividade na Unidade de Ensino à qual se candidatou (0,9). Após reavaliação dos documentos

apresentados e do registro áudio visual, informamos que as notas da 1ª e 2ª etapa da

candidata foram mantidas. 

258 DIOGENES SANTANA VASCONCELOS 4692554550 INDEFERIDO

O Anexo VI do Edital é claro ao determinar que a pontuação atribuída à cursos de atualização

é de 0,5 por evento ao limite de 3 títulos. Após reavaliação dos documentos apresentados e do

registro áudio visual, as pontuações obtidas pelo candidato foram mantidas. 

521 DJENAL DOS SANTOS SOUZA 97868370530 INDEFERIDO Após reavaliação do registro áudio visual, a pontuação obtida pelo candidato foi mantida. 



1110 ERBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 92624065415 INDEFERIDO

O candidato obteve nota 5 para ambas as funções na 1ª etapa compreendendo especialização

(1,0); diploma de mestrado (1,5); certificados de eventos de atualização, com carga horária

mínima de 40 h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a

partir de 2012 (1,5); e experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0). Informa-

se que o candidato apresentou declaração de conclusão de curso de doutorado e não diploma,

o qual não pode ser considerado, nos termos do item 7.3 do Edital. 

813 ERICK SANTOS LEITE 83781471500 INDEFERIDO Itens 1.3, 1.4, 6.8, 6.10 e 6.11 do Edital. 

229 FLAVIO EMANOEL GOMES DOS SANTOS 9706935401 INDEFERIDO

Nos termos do item 6.2.2 do Edital, esclarecemos que a pontuação correspondente a

análise/avaliação dos títulos apresentados pelo candidato no currículo terá contagem

cumulativa até o limite de 10 (dez) pontos, conforme estabelecido pelo Anexo VI do Edital.

485 GENESES COSTA CORREIA DOS SANTOS 2451465557 DEFERIDO

646 GEORGE JOSE COSTA 2725090512 DEFERIDO

70 GILSIMARA ANDRADE TORRES 1982483504 INDEFERIDO

A candidata aprovou declaração que comprova experiência de 5 meses na unidade escolar a

qual pleiteia a vaga, não atingindo o tempo mínimo de 1 semestre pra fins de pontuação, nos

termos do item 6.3.7 e Anexo VI (g) do Edital. Além disso, a candidata não comprovou estar

lotada atualmente em tal unidade de ensino ou experiência no tempo integral, sendo aplicado

para fins de desempate o critério definido pelo item 6.13 (c) do Edital. 

10 HUGO FRANCISCO CARVALHO DOS ANJOS 77733126568 INDEFERIDO Com base na documentação apresentada, a nota obtida pelo candidato foi mantida. 

245 IGO JOSE DE AZEVEDO SOARES 3470843465 INDEFERIDO
Nos termos do item 6.3.7 do Edital, para fins de titulação deve ser comprovada a experiência

em efetivo exercício da função pleiteada. 

918 ILMARA MARIA NUNES SANTOS 82162255553 DEFERIDO

345 JANAILDES LIMA DA SILVA 54231973504 INDEFERIDO
Após reavaliação dos documentos apresentados e do registro áudio visual de suas entrevistas,

as pontuações obtidas pela candidata foram mantidas. 

879 JOANA DARC CORREIA DE AZEVEDO 42616964520 INDEFERIDO

Informamos que a candidata obteve 2,8 pontos na 1ª etapa compreendendo certificados de

eventos de atualização, com carga horária mínima de 40 h, na área de educação ou área afim

à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012 (1,5); experiência no ensino médio em

escolas de ensino regular (1,0) e estar em exercício de atividade na Unidade de Ensino à qual

se candidatou (0,3) e que, após reavaliação, as notas de ambas as etapas foram mantidas. 

17 JOAO PAULO DOS SANTOS 3430653550 INDEFERIDO Após reavaliação, a nota atribuída ao candidato de 3,99 na 2ª etapa foi mantida. 

597 JOSE ADELMO DE JESUS 97619531572 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5. 

383 JOSE CARIOLANDO DE OLIVEIRA FILHO 53287380559 INDEFERIDO
Após reavaliação da documentação apresentada e de acordo com os itens 6.3.5 e 7.3, a

pontuação está mantida.

773 JOSE CARLOS DOS SANTOS 178085537 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5. 

759 JOSE CUSTODIO DE SANTANA FILHO 39376150597 DEFERIDO

347 JOSE ERALDO NEVES RIBEIRO 3086555599 DEFERIDO

Após reavaliação, informamos que o candidata obteve 2,5 pontos na 1ª etapa compreendendo

experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0) e certificados de eventos de

atualização, com carga horária mínima de 40 h, na área de educação ou área afim à

habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012 (1,5).

3 JOSE MARCOS VALENTIM DE CARVALHO 252260538 DEFERIDO

587 JOSE UESELE OLIVEIRA NASCIMENTO 1747311596 DEFERIDO



300 JOSE WESLEY FERREIRA 69378509568 DEFERIDO

Deferido parcialmente. Após reavaliação, o candidato obteve 3,5 pontos referente à 1ª etapa de

sua 1ª opção, compreendendo certificados de eventos de atualização, com carga horária

mínima de 40h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a

partir de 2012 91,0); experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (1,0); estar em

exercício de atividade na Unidade de Ensino à qual se candidatou (1,5).

861 JUSSARA DOS SANTOS MATOS 78947944572 DEFERIDO

Deferido parcialmente para esclarecimentos. Destacamos que os requisitos para participação

de candidato no âmbito do Edital estão descritos pelos itens 1.6 e 2.1. Esclarecemos que a

pontuação máxima a ser atribuída ao candidato inscrito é de 10 pontos, considerando a

composição por média simples do desempenho do candidato em ambas as etapas do

processo seletivo, quais sejam (i) análise de títulos, 0 a 10 pontos; e (ii) entrevista, 0 a 10

pontos. 

121 KELLIONAR SANTOS SANTANA 94327572500 INDEFERIDO
A candidata obteve 3 pontos na 1ª etapa e 9,5 pontos na 2ª etapa, obtendo pontuação final de

6,25, as quais foram mantidas após revisão. 

629 LENALDO JOSE MENEZES 1260063500 INDEFERIDO

O item 1.10 do Edital determina como requisito básico para atuar como Secretário Escolar a

experiência prévia de no 6 meses de experiência, seja o servidor ocupante do cargo em

provimento efetivo de Professor de Educação Básica da Rede Pública Estadual ou,

excepcionalmente, Servidor Ocupante do Quadro Geral da Administração Pública Estadual de

Sergipe (conforme § 3º art. 172, LC nº 16/1994). O próprio candidato reconhece que não

possui tal experiência, motivo o qual culminou em seu indeferimento, nos termos dos itens 1.10

e 6.3.7 do Edital.

341 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS RAMIRO 26586002591 DEFERIDO

A candidata obteve nota 2,8 na 1ª etapa para sua 1ª opção compreendendo especialização

(1,0); certificados de eventos de atualização, com carga horária mínima de 40 h, na área de

educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012 (1,0); e

experiência no ensino médio em escolas de ensino regular (0,8); e 3,4 pontos na 1ª etapa para

sua 2ª opção compreendendo especialização (1,0); certificados de eventos de atualização, com 

carga horária mínima de 40 h, na área de educação ou área afim à habilitação a que concorre,

emitidos a partir de 2012 (1,0); experiência no ensino médio em escolas de ensino regular

(0,8); e experiência na unidade de ensino a qual se candidatou (0,6). 

54 MARIA ANITA DO NASCIMENTO AGUIAR NETA 76296040504 INDEFERIDO Após reavaliação do registro áudio visual, a pontuação obtida pela candidata foi mantida. 

373 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 48675032587 DEFERIDO

850 MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA 53389921591 INDEFERIDO

A candidata apresentou declaração de experiência indicando o período de 15 de junho de 2017

a 25 de abril de 2016, que além de não indicar período válido para fins de titulação, coincide

com a outra declaração apresentada que compreende o período de 28 de abril de 2016 a 07 de

maio de 2017. No que tange a entrevista, a avaliação é realizada por Comissão Especial

devidamente instituída por ato do Senhor Secretário de Estado da Educação e é conduzida nos

termos do item 6.8 do Edital. Após reavaliação dos documentos apresentados e do registro

áudio visual, as pontuações obtidas pela candidata foram mantidas.  

391 MARIA DA CONCEICAO MORAES DOS SANTOS 28814932549 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5 do Edital. 

535 MARIA DE FATIMA COSTA VIEIRA 26744201549 INDEFERIDO
Após reavaliação do registro áudio visual da entrevista, a pontuação obtida pela candidata foi

mantida. 

743 MARLENE DOS SANTOS 59118903568 INDEFERIDO Após reavaliação do registro áudio visual, a pontuação obtida pela candidata foi mantida. 



143 MARTA JOSE ROCHA DE SOUZA NASCIMENTO 31176097504 DEFERIDO

Após reavaliação, informamos que a candidata obteve 3,9 pontos na 1ª etapa compreendendo

especialização (1,0); diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação stricto

sensu, em nível de mestrado, na área da Educação ou na área específica a que concorre (1,5);

certificados de eventos de atualização, com carga horária mínima de 40 h, na área de

educação ou área afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012 (1,0); e

experiência no ensino médio em escolas de ensino regular na função pleiteada (0,4). 

342 MARTA SILVEIRA DANTAS 26557525549 INDEFERIDO
Após reavaliação dos documentos apresentados e do registro áudio visual, as pontuações

obtidas pela candidata foram mantidas. 

601 MEURRYVANI ANGELINE GOMES DE SOUZA ISMERIM 96425300582 DEFERIDO

515 MONICA SILVEIRA SANTANA 4842108584 DEFERIDO

556 NADJA TATIANE PINHEIRO COELHO RAMOS 82432589572 DEFERIDO

693 PATRICIA CARVALHO LEAL 3481138547 DEFERIDO

986 RAFAELE SANTOS ANDRADE 1720745501 DEFERIDO
Deferido parcialmente. Após reavaliação do registro áudio visual, a pontuação obtida pela

candidata foi mantida. 

267 REGINEIDE MENESES MELO 713765500 DEFERIDO

941 REINALDO RAFAEL MACIEL DE JESUS 51683431553 DEFERIDO

449 RENATA AMARO INOCENCIO 1954420595 DEFERIDO

1176 RENATA ANTONIA DE MOURA ARAUJO 96363002591 DEFERIDO

1133 RENIVAL VIEIRA DE FREITAS 1830290541 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5 do Edital. 

974 ROGERIO LUIZ DA SILVA 3304802436 DEFERIDO

746 ROQUE HUDSON RIBEIRO SANTOS 34419020504 INDEFERIDO

No que tange à pontuação de titulação, esclarecemos que a experiência é considerada para

fins de pontuação apenas mediante a comprovação do efetivo exercício da função, conforme

disposto pelo item 6.3.7. O candidato apenas comprovou experiência em gestão, o que resulta

na diferença de pontuação em cada opção da inscrição. Quanto à entrevista, esclarece-se que

a avaliação é feita com base nos critérios do item 6.8 do Edital e após reavaliação a pontuação

obtida pelo candidato foi mantida. 

1108 RUYANNE ANDREZA CAMILO SANTOS 4880734560 INDEFERIDO

A candidata obteve 2,4 pontos na 1ª etapa compreendendo especialização (1,0); certificados

de eventos de atualização, com carga horária mínima de 40 h, na área de educação ou área

afim à habilitação a que concorre, emitidos a partir de 2012 (0,5); e experiência no ensino

médio em escolas de ensino regular (0,4). No que tange a entrevista, a avaliação é realizada

por Comissão Especial devidamente instituída por ato do Senhor Secretário de Estado da

Educação e é conduzida nos termos do item 6.8 do Edital. Após reavaliação dos documentos

apresentados e do registro áudio visual, as ponutações obtidas pela candidata foram mantidas.

614 SHENIA TAHAN DA SILVA SOUZA 81177291568 DEFERIDO

301 SILVANA MARIA FARIAS BARROS 21717630510 INDEFERIDO Após reavaliação do registro áudio visual, a pontuação obtida pela candidata foi mantida. 



396 SIMONE REGINA CORREIA PASSOS 53399404549 INDEFERIDO Recurso não fundamentado. Itens 8.3 e 8.5. 

155 THIAGO LIMA SANTANA DUARTE 82968039504 DEFERIDO

1072 TIAGO ALVES SILVA 1790168570 INDEFERIDO

O item 1.10 do Edital determina como requisito básico para atuar como Secretário Escolar a

experiência prévia de no 6 meses de experiência, seja o servidor ocupante do cargo em

provimento efetivo de Professor de Educação Básica da Rede Pública Estadual ou,

excepcionalmente, Servidor Ocupante do Quadro Geral da Administração Pública Estadual de

Sergipe (conforme § 3º art. 172, LC nº 16/1994). O próprio candidato reconhece que não

possui tal experiência, motivo o qual culminou em seu indeferimento, nos termos dos itens 1.10

e 6.3.7 do Edital. No que tange a alegação contra terceiro, em que pense a falta de

fundamento e pessoalidade, esclarecemos que não é vedado à candidato que possua outro

vínculo no momento de sua inscrição, e, sim, para sua atuação, conforme explicitado pelo item

1.10 do Edital. 

1177 TIAGO SANTOS TEIXEIRA 950844527 INDEFERIDO Itens 8.3 e 8.5.

866 UEDSON DANTAS LIMA 4727107538 DEFERIDO

408 VALTER EUDA DOS SANTOS 97437689553 DEFERIDO

167 WALDEMAR VALENCA PEREIRA 116622555 DEFERIDO

845 WANDERCLEA SANTOS DE LIMA 69495092515 DEFERIDO

Deferido parcialmente. No que tange a opção de inscrição para função de coordenação

pedagógica, esclarecemos que apenas a experiência em exercício efetivo da função pleiteada

é considerada para fins de pontuação, nos termos do item 6.3.7 e Anexo VI do Edital. 
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