
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 04/2019 – LIBRAS 

RESULTADO DOS RECURSOS 

A Secretaria de Estado da Administração torna público o RESULTADO DOS RECURSOS 

interpostos pelos candidatos que realizaram provas práticas relativas à segunda fase para 

vagas ofertadas no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2019 - Libras,  para atuação nas 

unidades de ensino da Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC.  

a) É importante lembrar que o fato de o recurso apresentado pelo candidato ter sido 
DEFERIDO, INDEFERIDO ou PARCILMENTE DEFERIDO, não altera, obrigatoriamente, sua 
condição para aprovado ou reprovado, uma vez que continua sendo necessária a 
obtenção da pontuação mínima de 50 pontos para se enquadrar na condição de 
aprovado. 

b) 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. 

INSCRICAO RESPOSTA RESULTADO 

134218 

De acordo com item 10.6. “Ao participar desta seleção, os profissionais 
interessados deverão demonstrar integral conhecimento e anuência com todas 
as suas condições(...)” Desta forma, indefere-se questionamentos quanto à 
nomenclatura do cargo pleiteado ou metodologia da aplicação da prova prática; 
Conforme o item 6.4. 2.4 o candidato a atividade de “instrutor de língua 
brasileira de sinais” deverá apresentar uma aula com o tema sorteado e não 
apresentação somente do plano de aula, sendo o mesmo sendo entregue aos 
membros da comissão;  
Em revisão da sua prova pratica a comissão identificou: A nota atribuída a 
candidata corresponde a apresentação no dia da prova, uma vez que a mesma 
apresentou o plano de aula e não uma aula conforme prever o item 6.4.2.4 

INDEFERIDO 

134215 

Atendendo à solicitação da candidata, contudo, sem mudança de sua 
pontuação, a comissão esclarece que: os critérios de avaliação constam no item 
6.4.1.4 do edital, e em relação a sua avaliação a candidata no item de 
interpretação de voz nota 17 pontos e no item de interpretação em Libras 17 
pontos. Solicitações DEFERIDAS 

A candidata não apresenta motivos que justifiquem a disponibilização da 
filmagem de sua prova prática. Sendo assim, pleito INDEFERIDO. 

PARCIALMENTE 
DEFERIDO 

134887 

Na fase do recurso não possível anexar novos itens para a avaliação conforme o 
item 7.5 do Edital;  

A reavaliação foi realizada pela comissão mantendo a mesma nota atribuída 
anteriormente. 

INDEFERIDO 

134262 

O candidato compareceu no dia e horário estipulado para a sua prova pratica, 
mas no momento da sua avaliação não executou a atividade de tradução e 
interpretação conforme o item 6.4.1.1 do edital, sendo desta forma sendo 
considerado desistente pela banca examinadora. Salientamos que o candidato 
fez somente a sua apresentação pessoal que conforme item 6.4.1.2 não é 
pontuada. 

INDEFERIDO 



INSCRICAO RESPOSTA RESULTADO 

134358 
Após revisão da prova prática, teve a candidata aceita suas razões, sendo lhe 
atribuída nova pontuação.  DEFERIDO 

134609 
Conforme os itens exigidos neste processo seletivo a candidata não apresentou 
na prova pratica o desempenho satisfatório para ser pontuado.  

INDEFERIDO 

134537 
Conforme os itens exigidos neste processo seletivo a candidata não apresentou 
na prova pratica o desempenho satisfatório para ser pontuado.  

INDEFERIDO 

135117 

Segundo os critérios de avaliação que constam no item 6.4.1.4 do edital, a 
comissão avaliadora mantém a sua avaliação no item de interpretação de voz 
nota 24 pontos e no item de interpretação em Libras 18 pontos. 

INDEFERIDO 

134679 
Segundo os critérios de avaliação que constam no item 6.4.1.4 do edital, a 
comissão avaliadora confirma a nota atribuída anteriormente. 

INDEFERIDO 

134454 
Após revisão da prova prática, teve o candidato aceita suas razões, sendo lhe 
atribuído nova pontuação. DEFERIDO 

134710 
A reavaliação foi realizada pela comissão mantendo a mesma nota atribuída 
anteriormente; 

INDEFERIDO 

134194 
A reavaliação foi realizada pela comissão mantendo a mesma nota atribuída 
anteriormente; 

INDEFERIDO 

134599 

A candidata não foi prejudicada por não usar recursos didáticos na prova 
prática, a comissão mantem a mesma a nota atribuída anteriormente levando 
em conta o tema sorteado e a aula apresentada no dia da avaliação. 

INDEFERIDO 

134474 

Segundo os critérios de avaliação que constam no item 6.4.2.4 do edital, a 
comissão avaliadora mantem a sua avaliação com relação ao tema sorteado e 
apresentação realizada no dia da avaliação sendo as notas atribuídas para 
Fluência em Libras 15 pontos, Didática/ Metodologia de Ensino 23,5 pontos.  

INDEFERIDO 

 

Aracaju, 03 de janeiro de 2020 

Comissão de Avaliação 


