
GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

40ª CONVOCAÇÃO – Ordem Judicial 
PROCESSO SELETIVO nº 02/2018 – EDUCADOR PROFISSIONAL 

 

O Secretário de Estado da Administração, no uso das suas atribuições, em atendimento decisão judicial Processo nº 

202000804922, Acórdão nº 202011867; CONVOCA os candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado 

02/2018, discriminados no anexo desta convocação, para fins de perícia médica e contratação para entrega de documentos, 

exames e laudos médicos a baixo relacionados, através do e-mail documentos.concurso@sead.se.gov.br, até dia 06/10/2020. 

OBSERVAÇÕES 

1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Apresentar Relatório Médico da especialidade envolvida no tipo de deficiência e 

exames complementares compatíveis ao enquadramento como tal. Candidato deficiente visual deverá 

apresentar em laudo oftalmológico a aferição da acuidade visual e exame de campo visual computadorizado, 

de cada olho; 

2. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares, 
ou mesmo solicitar a avaliação presencial do candidato; 

3. Na impossibilidade de scanear chapas ou outros documentos, devem ser enviadas fotografias digital de boa 
resolução convertidas em formato PDF, acompanhadas de respectivos laudos. 

4. A ausência da entrega de qualquer dos exames ou documentos abaixo listados, no prazo estipulado (até dia 

06/10/2020), implica na não comprovação dos requisitos mínimos exigidos neste ato da convocatório e 

consequente desclassificação do candidato habilitado, bem como na perda dos direitos decorrentes, conforme 

Edital. 

Documentos Originais (digitalizados em arquivo único separado dos exames e laudos médicos, formato PDF) 

- Documentos anexados no ato de inscrição (Diplomas, declarações etc.) 

- 1 Foto 3x4; Cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor ( acompanhados de originais); 

- Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); 

- Cópia da Conta Corrente do BANESE (Caso não possua, solicitar por e-mail, anexando RG, CPF e comprovante de Resid.); 

- Cópia do Comprovante de Residência (com CEP válido); 

- Cópia do Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); 

- Cópia do Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo (acompanhado de original); 

- Declaração de não acúmulo de cargos públicos (download na pag do PSS) 

- Questinário de perícia médica (download na pag do PSS) 

- Ficha de cadastro (download na pag do PSS) 

- Certidão de Antecedentes Criminais; (Residentes em Sergipe retirar pelo site www.ssp.se.gov.br); 

- Certidão de Crimes Eleitorais; (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); 

- Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); 

- Certidão Negativa PENAL Estadual (Residentes em Sergipe www.tjse.jus.br); 

- Certidão Negativa CRIMINAL Federal (https://consulta2.jfse.jus.br/certidaonegativa/emissaocertidao.aspx ) 
 

Diagnóstico dos exames (Resultados dos exames em arquivo único separado dos documentos, no formato PDF) 
 

Hemograma Grupo Sanguíneo e Fator RH Colesterol Triglicerídeos 

Glicemia Sorologia para LUES (VDRL) Parasitológico 
de Fezes 

Antígeno Prostático Específico (Homens acima de 
40 anos de idade) 

Uréia Creatinina Ácido Úrico Sumário de Urina 

- ECG, Raio X do Tórax (PA e PERFIL); Exame Audiométrico;  Videolaringoscopia; Teste ergométrico (Para todos os candidatos 

com idade acima de 40 anos, em substituição ao ECG).  

-  Exame oftalmológico: Relatório do Médico especialista de aptidão funcional do ponto de vista oftalmológico.  

-  Avaliação Psicológica: a avaliação psicológica consistirá na aplicação de baterias de testes e instrumentos psicológicos 

científicos que permitem identificar a compatibilidade de aspectos do candidato com as atribuições do cargo, visando 

verificar capacidade de concentração e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, relacionamento interpessoal e 

características de personalidade.   

Aracaju, 21 de setembro de 2020. 
 

George da Trindade Gois 
Secretário de Estado da Administração 

 
 

 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
*Atenção: E-mail documentos.concurso@sead.se.gov.br  

especificar no campo assunto: 40 Convocação - PSS 02/2018  
Documentos separados dos exames, ambos em arquivo único no formato PDF 

 
Candidatos Ampla Concorrência 

 

DRE  DES DISCIPLINA  Classificação Nome 

DEA MÚSICA/CONTRABAIXO ACÚSTICO 1 JAIR RABELO MACIEL BARBOSA FILHO 

  MÚSICA/CONTRABAIXO ELÉTRICO 1 FÁBIO MONTEIRO CAVALIERI BARBOSA 

  MÚSICA/ESTRUTURAÇÃO MUSICAL 1 JAMES LEONARD DE SILVA BERTISCH 

  MÚSICA/ESTRUTURAÇÃO/INFORMÁTICA 1 VICTOR HUGO CHAVES DA ROCHA 

  MÚSICA/VIOLINO 2 SAORY RAQUEL NASCIMENTO SANTANA RIBEIRO 
 


