
DISCIPLINA Inscrição JUSTIFICATIVA RESULTADO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 116353 O candidato é o terceiro colocado na lista da DEA. INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 116426 Candidata classificada em 5º lugar INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 117893 Candidata relacionada na posição 162ª INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 117927 Duas pós graduações DEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 118393 Candidata aprovada INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA

118422

Conforme o item 2 -REQUISITOS BÁSICOS, não apresentou o diploma, devidamente 

registrado, de curso superior de Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 118728 Pós reconsiderada DEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA 119864 Candidata aprovada. Relação nº 79ª INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA

124098

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 EDUCAÇÃO FÍSICA

125166

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, conforme item 7.5 do Edital. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 116599 Mestrado pontuado. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 116620 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 GEOGRAFIA

116726

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA

117003 O candidato apresentou apenas um diploma de pós graduação (frente e verso) INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 117254 Condição alterada. Não PcD e não quilombola. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 117279 Condição alterada. Não PcD e não quilombola. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 117283 Condição alterada. Não PcD e não quilombola. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 117962 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 GEOGRAFIA 118293 Não apresentou razões do recurso INDEFERIDO
 GEOGRAFIA

118370

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA

118407

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA

119474

O candidato é responsavel pela qualidade e quantidade de arquivos anexados. 

Somente é possível visualizar a especialização. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 119991 Declaração informa que é aluno regular, não, concludente. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA

120473

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 120595 Não apresentou Licenciatura Plena em Geografia. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 120799 Pós graduação pontuada. DEFERIDO
 GEOGRAFIA

121463

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO

EDITAL nº 02/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

RESULTADO DOS RECURSOS

A Secretaria de Estado da Administração 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 02/2019, para as disciplinas abiaxo 

elencadas. É importante lembrar que o fato de o recurso apresentado pelo candidato ter sido DEFERIDO 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.



 GEOGRAFIA

122527

A seleção simplificada é de professor substituto temporário para desenvolver 

atividades em toda a rede pública de ensino, havendo reserva de vagas

apenas para escolas quilombolas e indígenas. Ademais, o Edital exige expressamente 

o requisito da licenciatura plena na disciplina escolhida  e a licenciatura para qual os 

recorrentes demonstraram estar habilitados é multidisciplinar, a teor do que 

regulamenta a Resolução nº02/2008/CONEPE da Universidade Federal de Sergipe, 

que implanta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação do Campo 

Licenciatura. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 122969 Mestrado pontuado DEFERIDO
 GEOGRAFIA

123284

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 GEOGRAFIA 126041 Pós graduação pontuada. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 127862 Pós graduação pontuada. DEFERIDO
 GEOGRAFIA 128333 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO

 HISTÓRIA

116328

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 HISTÓRIA

116729

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, não foi aceita primeira pós graduação. Em 

relação ao mestrado, não foi apresentada comprovação de sua conclusão. INDEFERIDO
 HISTÓRIA 117377 Diploma reavaliado DEFERIDO
 HISTÓRIA

117538

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, não foi aceita primeira pós graduação. Em 

relação ao mestrado, não foi apresentada comprovação de sua conclusão. INDEFERIDO
 HISTÓRIA

117553

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, não foi aceita primeira pós graduação. Em 

relação ao mestrado, não foi apresentada comprovação de sua conclusão. INDEFERIDO
 HISTÓRIA 119280 Nome candidata difere do Diploma INDEFERIDO
 HISTÓRIA 120585 Não apresentou Licenciatura Plena em História INDEFERIDO
 HISTÓRIA

120834

A seleção simplificada é de professor substituto temporário para desenvolver 

atividades em toda a rede pública de ensino, havendo reserva de vagas

apenas para escolas quilombolas e indígenas. Ademais, o Edital exige expressamente 

o requisito da licenciatura plena na disciplina escolhida  e a licenciatura para qual os 

recorrentes demonstraram estar habilitados é multidisciplinar, a teor do que 

regulamenta a Resolução nº02/2008/CONEPE da Universidade Federal de Sergipe, 

que implanta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação do Campo 

Licenciatura. INDEFERIDO
 HISTÓRIA

122629

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 HISTÓRIA

122925

O edital exige curso ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

MEC. Assim, sendo por instituição estrangeira, precisa da convalidação (Resolução Nº 

3 de 22 de junho de 2016).   INDEFERIDO
 HISTÓRIA

123436

O edital exige curso ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

MEC. Assim, sendo por instituição estrangeira, precisa da convalidação (Resolução Nº 

3 de 22 de junho de 2016).   INDEFERIDO
 HISTÓRIA 123920 A candidata se encontra aprovada na 59ª classificação da DEA. INDEFERIDO
 HISTÓRIA 125435 Documento ilegível INDEFERIDO
 HISTÓRIA 125532 Candidato somente anexou os documentos pessoais. Nenhum outro mais. INDEFERIDO

 LÍNGUA ESPANHOLA 116503 Declaração de aluno regular, não, concludente. INDEFERIDO
 LÍNGUA ESPANHOLA 117526 O edital não prevê outro critério de desempate. INDEFERIDO
 LÍNGUA ESPANHOLA

120823

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 LÍNGUA ESPANHOLA

125721

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 LÍNGUA ESPANHOLA 128149 Só apresentou verso sem o nome do candidado INDEFERIDO



 LÍNGUA INGLESA 117284 Diploma não apresenta habilitação língua inglesa INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA 118654 Não é permitido anexar documentos após inscrição INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA 119867 Candidato reavaliado. DEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA

120188

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA 120977 Duas pós graduações pontuadas. DEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA

122676

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA

123753

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA

126488

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA INGLESA 126829 Verso não especifica lingua inglesa INDEFERIDO

 LÍNGUA PORTUGUESA 116334 Duas pós graduações pontuadas. DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 116342 Corrigida - Duas especializações. DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

116656

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 117386 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 118433 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 118532 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 118915 Duas pós graduações DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 118962 Duas pós graduações DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

119075

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 119156 Aprovada em 38ª INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

119780

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 119905 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 120105 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 120386 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 120453 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 120513 Duas pós graduações DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 120901 Candidata aprovada, retificada Pós graduação DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 121474 Não apresentou Diploma INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 121555 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 121646 Duas pós graduações DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 121748 Condição física alterada. Não PcD DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 121850 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

121868

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 122124 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 122179 Declaração de aluno regular, não, concludente. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 122218 A candidata se encontra aprovada na 59ª classificação da DEA. DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

124230

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA

125282

O edital exige curso ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

MEC. Assim, sendo por instituição estrangeira, precisa da convalidação (Resolução Nº 

3 de 22 de junho de 2016).   INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 125680 Candidato responsável pelas informações INDEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 128200 Recurso deferido. Pós graduação pontuada DEFERIDO
 LÍNGUA PORTUGUESA 128512 Documento anexado mostra apenas o Histórico da especialização INDEFERIDO

 MATEMÁTICA

116286

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 116489 Manter reprovação. Não tem Habilitação Matemática INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 117483 Pontuado pós DEFERIDO
 MATEMÁTICA

119785

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO



 MATEMÁTICA

124177

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA

124603

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 125402 Não apresentou razões do recurso INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 127164 Retificado campo Mestrado Aprovado DEFERIDO
 MATEMÁTICA 116517 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 MATEMÁTICA

124810

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 124337 Associação não encontrada no E-MEC INDEFERIDO
 MATEMÁTICA

116286

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA

116635

A declaração não informa que o candidato concluiu a pós. O Candidato precisa 

apresentar documentação completa e compatível como edital no momento da 

inscrição, devido a celeridade e urgência típica de PSS. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA

123568 O candidato é responsavel pela qualidade e quantidade de arquivos anexados. INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 127731 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 MATEMÁTICA 128151 Candidato responsável pelas informações anexadas INDEFERIDO
 MATEMÁTICA 116407 Nome corrigido. Candidato avaliado. DEFERIDO
 POLIVALENTE

116766 Não apresentou anexos no tempo devido. Vedada a inclusão em momento posterior. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 117042 Não apresentou a frente diploma INDEFERIDO
 POLIVALENTE

117376

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. Especialização em Educação Inclusiva já pontuada. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 118084 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 POLIVALENTE 118150 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 POLIVALENTE 118410 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 POLIVALENTE 118468 Não apresentou anexos INDEFERIDO
 POLIVALENTE 118517 Recurso deferido. Segunda pós graduação pontuada DEFERIDO
 POLIVALENTE 118862 Não apresentou diploma de nível superior INDEFERIDO
 POLIVALENTE 118902 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 POLIVALENTE 119541 Duas pós graduações DEFERIDO
 POLIVALENTE 119915 Candidata apresentou apenas uma especialização INDEFERIDO
 POLIVALENTE

120320

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

120367 Não apresentou declaração Quilombola. Vedada a inclusão em momento posterior. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

120723

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 121232 Diploma não condiz com a área pretendida INDEFERIDO
 POLIVALENTE 122293 Duas pós graduações pontuadas. DEFERIDO
 POLIVALENTE

122467

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

122720

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

123000

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 123252 A candidata apresentou apenas uma especialização. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

123482

Não cabe razão ao candidato, cada especialização só vale 10 pontos, conforme edital 

de retificação nº 1. INDEFERIDO



 POLIVALENTE

123517

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE

123933

A candidata não apresentou nenhum documento. Essa informação já se encontrava 

na Lista de inscritos, na qual é possível observar: ELIANE BARBOSA SANTOS 

01/10/1987 DREs 1, 2 e 3 - POLIVALENTE 123933 0 AMPLA INDEFERIDO
 POLIVALENTE 124392 Não apresentou Anexos INDEFERIDO
 POLIVALENTE

124606

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. DEFERIDO
 POLIVALENTE

124731

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige ata ou declaração de curso recente, 

conforme observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado 

documento conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 125052 Recurso deferido. Pós graduação pontuada DEFERIDO
 POLIVALENTE 125507 Recurso deferido. Pós graduação pontuada DEFERIDO
 POLIVALENTE 125664 Pontuação reavaliada DEFERIDO
 POLIVALENTE 126119 Apresentou apenas uma Pós INDEFERIDO
 POLIVALENTE

126312

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 POLIVALENTE 127378 Não apresentou nenhum anexo INDEFERIDO
 POLIVALENTE 128026 Arquivo ilegível INDEFERIDO
 POLIVALENTE 128366 Não apresentou nenhuma Documentação INDEFERIDO

 QUIMICA

116307

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 QUIMICA

117291

A declaração não informa que o candidato colou grau, sendo ainda graduando e não, 

graduado. O Candidato precisa apresentar documentação completa e compatível 

como edital no momento da inscrição, devido a celeridade e urgência típica de PSS. INDEFERIDO
 QUIMICA 117441 Duas pós graduações pontuadas. DEFERIDO
 QUIMICA

119184

A seleção simplificada é de professor substituto temporário para desenvolver 

atividades em toda a rede pública de ensino, havendo reserva de vagas

apenas para escolas quilombolas e indígenas. Ademais, o Edital exige expressamente 

o requisito da licenciatura plena na disciplina escolhida  e a licenciatura para qual os 

recorrentes demonstraram estar habilitados é multidisciplinar, a teor do que 

regulamenta a Resolução nº02/2008/CONEPE da Universidade Federal de Sergipe, 

que implanta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação do Campo 

Licenciatura. INDEFERIDO
 QUIMICA 122552 Declaração de aluno regular, não, concludente. INDEFERIDO
 QUIMICA 123707 Não apresentou diploma licenciatura INDEFERIDO
 QUIMICA

124160

Não cabe razão ao candidato.  O edital exige declaração de curso recente, conforme 

observação 2 do Anexo II. Sendo assim, o candidato deveria ter solicitado documento 

conforme exigência editalícia. INDEFERIDO
 QUIMICA 124683 Não apresentou diploma licenciatura INDEFERIDO
 QUIMICA 124882 Declaração de aluno regular, não, concludente. INDEFERIDO
 QUIMICA 126907 Arquivo ilegível INDEFERIDO

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

Comissão de Avaliação


