
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 01/2020 – SEIAS 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS I  

 

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 Inclusão e Assistência Social por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, para os 

cargos de Assistentes Social e Psicólogo.  

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

DEFERIDO, DEFERIDO PARCIALMENTE 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. 

 

INSCRICAO   RESULTADO 

141788 

As disciplinas da pós graduação MBA, na área em Gestão de Pessoas, não 

atendem as exigências do item 2 do Anexo 1 - Quadro de títulos, que 

preconiza a área específica da Assistência Social, cargo concorrido pela 

candidata, para atuação nos programas, projeto e serviços do SUAS. 

INDEFERIDO 

141909 

Com relação ao item experiência profissional, a declaração emitida pelo 

IPESAÚDE, caracteriza experiência na área da saúde. 

Com relação ao item 2 do Anexo 1 - Quadro de títulos, as disciplinas da pós 

graduação MBA, na área em Gestão de Pessoas, não atendem as exigências 

do edital, que preconiza a área específica da Assistência Social, cargo 

concorrido pela candidata, para atuação nos programas, projeto e serviços do 

SUAS. 

INDEFERIDO 

142304 

A declaração da PM de Riachuelo apresenta experiência profissional fora da 

área exigida, ademais não informa as atividades desenvolvidas conforme item 

9.2; As experiências apresentadas nas CTPS estão fora do período máximo de 

cinco anos conforme previsto item 9.9 do Edital, bem como, não estão 

acompanhadas de declaração de tempo de serviços. 

INDEFERIDO 

142282 

Não obstante as experiências profissionais serem da área exigida, entretanto, 

não atendem o item 9.2 do Edital que assevera “(...) sendo imprescindível nela 

constar expressamente o cargo/função desempenhada e as atividades 

desenvolvidas para aproveitamento do tempo pleiteado pelo candidato, (...)” 

INDEFERIDO 

141904 

As especializações estão fora da área exigida, além dos históricos escolares 

não pertencerem aos documentos apresentados. O curso de Mestrado em 

Meio Ambiente não está relacionado ao cargo ao qual está concorrendo. A 

experiências da SEIAS está fora do período máximo de cinco anos conforme 

previsto item 9.9; O atestado de capacidade técnica não indica o término do 

período laborado, não sendo possível contabilizar o tempo pleiteado. 

INDEFERIDO 

142115 

Conforme disposto no Edital, Quadros 1, 2 do Item 2; e ANEXO I –QUADRO 

DE TÍTULOS, é obrigatório a apresentação do documento, pré-requisito, 

Conselho Regional de Classe relativo ao cargo concorrido.  

INDEFERIDO 

142149 

Ambas experiências profissionais apresentadas pela candidata, não atendem 

as exigências do Edital, Anexo 1 - Quadro de títulos, visto pertencerem a   

áreas da saúde e a área da habitação. 

INDEFERIDO 



INSCRICAO   RESULTADO 

142090 

Conforme disposto no Edital, Quadros 1, 2 do Item 2; e ANEXO I –QUADRO 

DE TÍTULOS, é obrigatório a apresentação do documento, pré-requisito, 

Conselho Regional de Classe relativo ao cargo concorrido.  

INDEFERIDO 

141795 

As experiências de Boquim, 2011 a 2012; de Defensoria pública de Sergipe 

(jan/2010 a dez/2010); não foram pontuadas por serem anteriores ao prazo 

limite  máximo de cinco anos(11/9/2015)  conforme previsto item 9.9 do 

Edital; A declaração da PM de Boquim no período de 2012 a 2016 na área da 

saúde, portanto fora da área exigida. 

INDEFERIDO 

141696 

Os contratos apresentados pela candidata não informam as atividades 

desenvolvidas, de igual maneira as declarações não atendem o item 9.2 “(...) 

sendo imprescindível nela constar expressamente o cargo/função 

desempenhada e as atividades desenvolvidas para aproveitamento do tempo 

pleiteado pelo candidato, (...)” 

INDEFERIDO 

142186 

Conforme item 9.9. Somente serão analisadas as experiências profissionais 

realizadas em um período máximo de cinco anos (11/09/2015) anteriormente 

à data da publicação do presente edital, as quais serão computadas de acordo 

com o previsto no Anexo I – Quadro de Títulos. Com relação a declaração da 

prefeitura de São Cristóvão, não apresentam as atividades desenvolvidas, 

conforme  item 9.2 

INDEFERIDO 

142019 

O Mestrado “Atenção integral à saúde” além de fora da área exigida não foi 

acompanhado de histórico; A Pós Graduação “Políticas públicas em saúde” 

também fora da área, foi acompanhado de histórico ilegível. 

INDEFERIDO 

142110 

Conforme item 9.1. A experiência profissional de caráter privado deverá ser 

comprovada obrigatoriamente de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS (Folha de qualificação, de identificação, contrato de trabalho 

e suas alterações) acompanhada do respectivo Extrato Previdenciário com 

todos os vínculos constantes no seu Cadastro Nacional de Informações 

Sociais (CNIS), devendo também ser acompanhada de Certidão/Declaração 

de tempo de serviço emitida pela unidade de recursos humanos (ou 

equivalente) ou pelo Dirigente máximo da entidade em que trabalha ou 

trabalhou, no formato DIA/MÊS/ANO, conforme preceitua o item 8.6, sendo 

imprescindível nela constar expressamente o cargo/função desempenhada, 

além das atividades desenvolvidas, para aproveitamento do tempo pleiteado 

pelo candidato, caso não haja essa informação na CTPS. 

INDEFERIDO 

141776 

De acordo com exigência do edital, é obrigatório a apresentação do 

documento, pré-requisito básico, Conselho Regional de Classe relativo ao 

cargo concorrido. E em conformidade com item 14.7. ao participar desta 

seleção, os profissionais interessados deverão demonstrar integral 

conhecimento e anuência com todas as suas condições. 

INDEFERIDO 

141709 

As declarações apresentadas, sem exceção, estão em desconformidade com 

item o item 9.2 “(...) sendo imprescindível nela constar expressamente o 

cargo/função desempenhada e as atividades desenvolvidas para 

aproveitamento do tempo pleiteado pelo candidato, (...)” 

INDEFERIDO 

142288 

9.7. Estágio curricular, obrigatório ou não, e trabalho voluntário, remunerado 

ou não, não serão considerados exercício profissional. As declarações 

apresentadas não informam as atividades desenvolvidas, conforme exigência 

do Item 9.2 do Edital. 

INDEFERIDO 

142211 

Conforme disposto no Edital, Quadros 1, 2 do Item 2; e ANEXO I –QUADRO 

DE TÍTULOS, é obrigatório a apresentação do documento, pré-requisito, 

Conselho Regional de Classe relativo ao cargo concorrido.  

INDEFERIDO 

141814 

Candidata ao cargo Assistente Social apresentou as especializações 

"Psicologia Social e Gestão em Saúde Pública e da Família " ambas na área 

da saúde, não atendem exigência do ANEXO I – QUADRO DE TÍTULOS 

por não estarem relacionadas ao cargo que concorre.  

As experiências profissionais na área da saúde e na área do desenvolvimento 

urbano, não atendem exigência do Item 5 do Quadro de Títulos.  

INDEFERIDO 

141868 
A especialização apresentada, na área da educação, sem histórico, não 

contempla as exigências editalícias conforme quadro de Títulos. 
INDEFERIDO 



INSCRICAO   RESULTADO 

142137 

A especialização na área de saúde mental não atende exigências do edital; não 

foi apesentado o histórico do mestrado, item obrigatório; a experiência 

profissional na área da saúde não contempla as exigências editalícias. 

INDEFERIDO 

141678 
Candidato não apresentou o histórico referente ao título Mestrado, item 

obrigatório, conforme quadro de título. 
INDEFERIDO 

141664 

A especialização “Gestão de pessoas e psicologia organizacional” não atende 

exigências do edital; Ao reavaliar as experiências profissional foi constatada 

que houve ausência de descrição de atividades desenvolvidas nas respectivas 

declarações e contratos, estando em desconformidade com item 9.2 “(...) 

sendo imprescindível nela constar expressamente o cargo/função 

desempenhada e as atividades desenvolvidas para aproveitamento do tempo 

pleiteado pelo candidato,(...)”, por tal motivo lhe foi negada a pontuação 

anteriormente atribuída.  

INDEFERIDO 

141843 
A especialização apresentada, na área da saúde, sem histórico, não contempla 

as exigências editalícias conforme quadro de Títulos. 
INDEFERIDO 

142287 

A especialização apresentada, na área da saúde, não contempla as exigências 

editalícias conforme quadro de Títulos. As declarações não constam as 

atividades desenvolvidas conforme exigido no Edital, item 9.2. 

INDEFERIDO 

142278 

A Declaração da PM de Aracaju não consta as atividades desenvolvidas 

conforme exigido no Edital, item 9.2. A Declaração da Fundação Renascer 

foi reavaliada e pontuada conforme o pleito. 

PARCIALMENTE 

DEFERIDO 

141897 

A declaração da Secretaria de Inclusão não consta as descrições das atividades 

desenvolvidas conforme o item 9.2 do Edital. É de responsabilidade do 

candidato ler e seguir atentamente as orientações dos procedimentos do 

certame conforme item 7.2. 

INDEFERIDO 

142201 

A Declaração do Município de São Braz considerou apenas os últimos cinco 

anos conforme o Edital, item 9.9. E a declaração do Município de Rosário não 

consta as descrições das atividades desenvolvidas conforme o item 9.2 do 

Edital. 

INDEFERIDO 

142084 

Conforme disposto no Edital, Quadros 1, 2 do Item 2; e ANEXO I –QUADRO 

DE TÍTULOS, é obrigatório a apresentação do documento, pré-requisito, 

Conselho Regional de Classe relativo ao cargo concorrido.  

INDEFERIDO 

142221 

A especialização “Gestão de pessoas e psicologia organizacional” não atende 

exigências do edital, conforme ANEXO I - QUADRO DE TÍTULOS. Visto 

que no histórico as disciplinas não correspondem ao Cargo na área de atuação 

do Sistema Único da Assistência Social!  

Experiência Profissional fora da fora da área exigida. 

INDEFERIDO 

141695 

A especialização “Psicologia Organizacional e do Trabalho” não atende 

exigências do edital, conforme ANEXO I - QUADRO DE TÍTULOS. A 

declaração do PROFINT, está fora da área exigida. A declaração "Astro Rei, 

Centro Educacional " não pontua trabalho voluntário, conforme ítem 9.7. 

INDEFERIDO 

  

Aracaju, 02 de outubro de 2020 

 Comissão Organizadora 

 


