
 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado da Administração 
Edital PSS nº 03/2019 – Fundação Renascer 

 
Resultado dos Recursos  

A Secretaria de Estado da Administração torna público o Resultado dos Recursos da 

Seleção Pública Simplificada nº 03/2019, contratação temporária de pessoal e formação de cadastro de 

reserva, para exercer a função de Socioeducador Feminino, nas Unidades de Execução de Medidas 

Socioeducativas da Fundação Renascer. 

Inscrição Resposta ao Recurso Resultado 

125214 
Aceita as alegações da candidata, sendo atribuído pontuação aos títulos 
apresentados. 

DEFERIDO 

125412 

A candidata apresentou experiência profissional somente em CTPS, que 
deveria estar "acompanhada  do  respectivo  Extrato Previdenciário  com  
todos  os  vínculos  constantes  no seu  Cadastro  Nacional  de  Informações 
Sociais  (CNIS), em conformidade com item 6.1 do Edital. 
Quanto ao Curso de Capacitação anexado, tal documentos não se 
enquadram entre os exigidos no item 6 e subitens para comprovação de 
experiência de trabalho. 

INDEFERIDO 

125929 
A experiência apresentada na área da educação, não atende exigências do 
Anexo I quadro 1 item 3, que solicita experiência profissional em medidas 
protetiva ou socioeducativa, em meio aberto ou fechado, previstas no ECA. 

INDEFERIDO 

128382 
A candidata deve observar seu nome constante da pág. 17, classificação 
provisória 948º Lugar. 

- 

128749 
Conforme Item 7.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar nenhum 
documento.  

INDEFERIDO 

128754 
Conforme Item 7.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar nenhum 
documento.  

INDEFERIDO 

129476 
A candidata deve observar seu nome constante da pág. 10, classificação 
provisória 559º Lugar. 

- 

129481 

Não foi aceita a declaração de experiência  no CRAS Vivaldo Menezes dos 
Santos, visto que a unidade oferta  serviços que visam PREVENIR situações 
de vulnerabilidade ou violência a exemplo do PAIF e outros programas e/ou 
projetos socioassitenciais; dessa forma, tal experiência não contempla o 
Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital, que exige experiência especifica com 
jovens em medida protetiva ou socieducativa prevista no ECA. 

INDEFERIDO 

129951 

Candidata apresenta, como experiência profissional, uma declaração de 
estágio na CEF, de acordo com Item 6.7 do Edital: "Estágio curricular, 
obrigatório ou não, e trabalho voluntário, remunerado ou não, não serão 
considerados exercício profissional." não sendo possível atribuir pontuação 
ao item em questão.  

INDEFERIDO 

129965 A candidata registrou o recurso, contudo, nada solicitou. - 

129998 

A experiência na CTS referente ao vínculo Assessor de Inspetoria no TCE, 
não atende exigências do Anexo I quadro 1 item 3, que solicita de 
experiência específica com jovens em medida protetiva ou socieducativa 
prevista no ECA, exigência do Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital. 

INDEFERIDO 

130638 
A experiência de Monitoria, apresenta no certificado IFS, não atende 
exigências do Anexo I quadro 1 item 3, que solicita  experiência específica 

INDEFERIDO 

http://www.seplag.se.gov.br/index.php/concursos/concursos-em-andamento/126-concursos-e-selecoes/concurso-em-andamento/concursos-em-andamento-novos/2880-pss-n-02-2015-projovem-urbano


Inscrição Resposta ao Recurso Resultado 

com jovens em medida protetiva ou socieducativa prevista no ECA, 
exigência do Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital. 

130724 
Conforme Item 7.5. A fase recursal restringe-se à correção de erros ou 
omissões na nota de títulos, não sendo possível anexar nenhum 
documento.  

INDEFERIDO 

131075 

A candidata apresentou decreto de nomeação para o cargo de Conselheiro 
Tutelar, triênio 2013/2016, necessitaria documentação complementar para 
comprovação de haver cumprido integralmente ou parcialmente o período 
previsto no para o mandato. 

INDEFERIDO 

131273 Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais um mês. DEFERIDO 

131363 
Currículo não se enquadra entre os documentos formais para comprovação 
de experiência profissional previstas no item 6 e subitens do Edital, 
ademais, Conforme Item 7.5, não é possível anexar nenhum documento.  

INDEFERIDO 

131617 

A candidata, em recurso, alega participação no PETI, dado caráter 
PREVENTIVO do programa e a diversidade de atuação da Empresa Eunice 
Wever, a candidata necessitaria apresentar comprovação de experiência 
específica com jovens em medida protetiva ou socieducativa prevista no 
ECA, exigência do Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital. 

INDEFERIDO 

131786 
A experiência apresentada pela candidata (apoio da educação, na SEED) 
não executa medida protetiva ou socioeducativa, em meio aberto ou 
fechado, previstas no ECA. 

INDEFERIDO 

131930 Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais um mês. DEFERIDO 

132034 

Os cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Gerente 
Financeiro e Coordenador não foram pontuados por serem da área 
administrativa, não se enquadrando nas exigências do Anexo I quadro 1 
item 3, que solicita experiência profissional em medidas protetiva ou 
socioeducativa, em meio aberto ou fechado, previstas no ECA. 
Referente aos demais cargos: Agente de Campo, Animadora Agente de 
Campo,  Monitor Pedagógico, a candidata apresentou “quadros descritivos  
informais”, quando deveria ter apresentado, acompanhando à CTPS, 
Certidão/Declaração de  tempo  de serviço emitida pela unidade de 
recursos humanos (ou equivalente) ou pelo Dirigente máximo da entidade 
em que trabalha ou trabalho(...), conforme exigências do item 6 do Edital. 

INDEFERIDO 

132200 

Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais um mês.  
Em tempo, a Comissão esclarece que, reserva de vagas se dá somente para 
candidatos declarados Pessoa com Deficiência (PcD), que tenha anexado 
Relatório Médico na fase de inscrição. 

DEFERIDO 

132314 

Cursos de Capacitação não se enquadram entre os documentos exigidos no 
item 6 e subitens, para comprovação de experiência de trabalho. 
Referente à Declaração da Pref. de Garanhuns, que lista diversas 
experiências de trabalho, (Auxiliar de Serv. Gerais, Professor, Agente de 
disciplina, Orientador Social, Monitor do Peti) encontra-se em desacordo 
com as declarações de caráter público previstas no item 6.2 do Edital, no 
qual especifica as informações mínimas que devem compor o documento, 
sendo imprescindível nela (Declaração) constar expressamente o 
cargo/função desempenhada e as atividades desenvolvidas para 
aproveitamento do tempo pleiteado. 

INDEFERIDO 

132464 

Por ser de caráter PREVENTIVO, não foi aceita a experiência exercida no 
CRAS. Quanto à Experiência de Assistente/Educador Social informada na 
declaração da SEMGES, não foi indicado para qual área de atuação a 
candidata foi contratada, como se sabe, o cargo em questão pode ser 
exercido em várias áreas de atuação, inclusive em Programas, projetos e 
Serviços socioassistencias direcionado a Grupos de pessoas idosas, que não 
comtempla as exigências do Anexo I - Quadro de Títulos do Edital da 
Renascer. 

INDEFERIDO 



Inscrição Resposta ao Recurso Resultado 

132589 

Cursos de Capacitação não se enquadram entre os documentos exigidos no 
item 6 e subitens, para comprovação de experiência de trabalho. 
A experiência na área apoio da educação, na SEED, não foi pontuada por 
não executar medida protetiva ou socioeducativa, em meio aberto ou 
fechado, previstas no ECA exigência expressa no Anexo 1 - Quadro de 
Títulos do Edital, 
Como relação o Termo de Contato 088/2018 referente ao cargo de 
Cuidador Social, lotação na Sec. Mun. da Família e de Ass. Social de Aracaju, 
dada a diversidade de unidades de atendimento e público atendido 
(crianças, adolescentes, adultos, idosos ou pessoas com deficiência), seria 
necessária documentação complementar especificando local, 
desenvolvimento das atividades, além de início e término da contratação, 
para aproveitamento do tempo pleiteado, previsto no item 6 do Edital.  

INDEFERIDO 

132609 Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais 3 meses. DEFERIDO 

132720 

Atividades desenvolvidas no sistema carcerário (Empresa Reviver 
Administração Prisional) não contempla o Anexo 1 - Quadro de Títulos do 
Edital, que exige experiência específica com jovens em medida protetiva ou 
socieducativa prevista no ECA. 

INDEFERIDO 

132913 

Aceita as alegações da candidata referente ao vínculo apresentado com a 
Prefeitura de Aracaju, pontuação acrescida de mais 1(um) mês. DEFERIDO 
Com referência ao vínculo na NILTEK SERVIÇOS EIRELI, a declaração se 
reporta a "Usuários" não sendo possível identificar a experiência exercida 
com público previsto ECA, exigido no Anexo 1 - Quadro de títulos do Edital. 
INDEFERIDO. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

133001 
Aceita as alegações da candidata, foi atribuída a devida pontuação no item 
experiência profissional. 

DEFERIDO 

133153 

Os diplomas expedidos de Conselheiro Tutelar, anexados para titulação, 
que conferem a condição de Eleita à candidata, necessitaria documentação 
complementar para comprovação de haver cumprido integral ou 
parcialmente os períodos previstos para o mandato. 

INDEFERIDO 

133186 

Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais 17 
(dezessete) meses, referente ao vínculo exercido no CE Cel. Francisco de 
Souza Porto, conforme termo de rescisão ao contrato 01/2154/2011 e 
declaração específica. DEFERIDO 
Quanto à declaração informando dupla lotação (Área Melo/Souza 
Porto/SEDUC), não foi possível identificar o período laborado no Souza 
Porto, visto que tal experiência fora atrelada a uma declaração da 
instituição de ensino que não foi acostada conforme anunciado. 
INDEFERIDO 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

133220 

A experiência apresentada na área da educação não contempla o Anexo 1 - 
Quadro de Títulos do Edital, que exige experiência específica com jovens 
em medida protetiva ou socieducativa prevista no ECA.  
Como relação ao cargo de Cuidador Social, lotação na Sec. Municipal da 
Família e de Ass. Social de Aracaju, dada a diversidade de unidades de 
atendimento e público atendido (crianças, adolescentes, adultos, idosos ou 
pessoas com deficiência), a declaração apresentada necessitaria especificar 
local e desenvolvimento das atividades, para aproveitamento do tempo 
pleiteado, conforme item 6 e subitens  do Edital. 

INDEFERIDO 

133228 

Diferenciando-se das unidades CREAS, a experiência apresentada pela 
candidata, exercida no CRAS, constante na declaração da Prefeitura de 
Picos, não foi aceita tendo em vista o caráter PREVENTIVO do serviço 
voltado para o público em geral, dessa forma, não atendendo exigências do 
Anexo I quadro Títulos 3 para o cargo pleiteado. 

INDEFERIDO 

133245 
Com referência ao vínculo de trabalho desenvolvido em empresas privadas, 
a candidata deveria ter observado o item 6.1.  que assevera: "A experiência 
profissional de caráter privado deverá ser comprovada obrigatoriamente 

INDEFERIDO 



Inscrição Resposta ao Recurso Resultado 

com cópia da CTPS(...), demais vínculos já aceitos, agora com acréscimo de 
um mês, em retificação a contagem anterior. 

133407 Aceita as alegações da candidata, sendo atribuídos 41 pontos. DEFERIDO 

133604 

Candidata apresentou experiência profissional (somente em CTPS, 
necessitaria de CNIS) em educação, tal experiência não contempla o Anexo 
1 - Quadro de Títulos - que exige experiência específica com jovens em 
medida protetiva ou socieducativa prevista no ECA. Item. 

INDEFERIDO 

133610 

A candidata alega, em recurso, ter desenvolvido suas atividades em abrigos 
de média e alta complexidade etc., no entanto, tais atividades não foram 
informadas nas declarações apresentadas, estando em desacordo com item 
6.2 do Edital, quando afirma "ser imprescindível nela (declaração) constar 
expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades 
desenvolvidas, devido a isso não foi pontuado o item solicitado. 

INDEFERIDO 

133637 
Aceita as alegações da candidata, sendo atribuída pontuação máxima para 
o item experiência profissional. 

DEFERIDO 

133639 

Com referência ao Extrato do CNIS, vinculo Higiene Adm. e Serv. Gerais, não 
foi possível identificar cargo/função desempenhada e as atividades 
desenvolvidas. INDEFERIDO 
Com relação à comprovação de vínculo com a FUNDAC, Mat. 09-401167, 
foram atribuídos 21 meses referente na CTS apresentada. DEFERIDO. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

133701 

A candidata apresentou experiência profissional na área da educação, tal 
experiência não contempla o Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital, que 
exige experiência específica com jovens em medida protetiva ou 
socieducativa prevista no ECA. 
Não foi aceita a experiência no PETI devido ao caráter PREVENTIVO do 
programa na erradicação do trabalho infantil. 

INDEFERIDO 

133721 
No Certifica de Conclusão de Ensino Médio anexado, não constam as 
Assinaturas do Secretário e do Diretor da Unidade de ensino, elementos 
necessários para validação do documento. 

INDEFERIDO 

133745 Aceita as alegações da candidata, pontuação acrescida de mais 15 meses. DEFERIDO 

133865 

A experiência apresentada pela candidata (Empresa SACEL - Serv. de 
Vigilância Patrimonial) não contempla o Anexo 1 - Quadro de Títulos - que 
exige experiência específica com jovens em medida protetiva ou 
socieducativa prevista no ECA. Item. 

INDEFERIDO 

133869 

A candidata apresenta Termo de Posse para o cargo de Conselheiro Tutelar, 
quadriênio 2016/2019, necessitaria documentação complementar para 
comprovação de haver cumprido integralmente ou parcialmente o período 
previsto para o mandato. 

INDEFERIDO 

133886 
Aceita as alegações da candidata, foi atribuída a devida pontuação aos 
títulos apresentados. 

DEFERIDO 

133951 

A candidata apresenta ou experiência profissional na área da educação, tal 
experiência não contempla o Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital, que 
exige experiência específica com jovens em medida protetiva ou 
socieducativa prevista no ECA. Item. 

INDEFERIDO 

133973 

A candidata apresentou experiência profissional (somente em CTPS, 
necessitaria de CNIS) na área da educação, tal experiência não contempla o 
Anexo 1 - Quadro de Títulos do Edital, que exige experiência especifica com 
jovens em medida protetiva ou socieducativa prevista no ECA. 
Quanto aos Cursos de Capacitação/Extensão/Currículos  apresentados, tais 
documentos não se enquadram entre os exigidos no item 6 e subitens para 
comprovação de experiência de trabalho. 

INDEFERIDO 

133988 
Aceita as alegações da candidata, foi atribuída a devida pontuação aos 
títulos apresentados. 

DEFERIDO 

Aracaju, 04 de novembro de 2019 

Comissão Organizadora  


