
NOME COMPLETO
NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO

MOTIVO DO RECURSO FUNDAMENTAÇÃO RESPOSTA

 MARCONE FAGUNDES LINS 000140508
Favor corrigir data de nascimento para 17 02 

1979

3.DAS INSCRIÇÕES 
3.4. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua 
alteração. 3.6. É de inteira responsabilidade do 

candidato todas as informações prestadas na 
sua inscrição.

3.7. Será analisada, apenas, a documentação 
informada no Sistema, no ato da inscrição.      

3.8. Caso ocorra alguma inconsistência, entre 
as informações prestadas no ato da inscrição e 

a documentação apresentada, o candidato 
poderá ser desclassificado ou ter sua 

pontuação reduzida.

INDEFERIDO 

WAGNER DOS SANTOS 
FONSECA

000137456

Eu, Wagner dos Santos Fonseca, cpf 
04594194478,  inscrito no Edital SEDUC nº 

002/2002 - TEC, FIC E PRI , MODALIDADE 
DE DEMANDA: BF NOVOS CAMINHOS 

MEDIOTEC, PRESENCIAL, EIXO 
TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO, para 

o cargo de Professor, curso Técnico em 
Administração, Bloco III, 02ª Gere, Coruripe, 

Curso: Técnico em Administração, com a 
inscrição nº 0000137456, venho por meio deste 

informar que, ao verificar a listagem do 
resultado preliminar para PcD, observei a 
presença do meu nome na lista e de forma 

incorreta, uma vez que a minha inscrição foi 
realizada para concorrer a vaga de AMPLA 

CONCORRÊNCIA, visto que não sou Pessoa 
com Deficiência, conforme comprovante de 

inscrição anexo.

CONSTA NO SISTEMA A INSCRIÇÃO 
COMO PCD.

3.DAS INSCRIÇÕES 
3.4. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua 
alteração. 

3.6. É de inteira responsabilidade do candidato 
todas as informações prestadas na sua 

inscrição.
 3.7. Será analisada, apenas, a documentação 
informada no Sistema, no ato da inscrição. 

3.8. Caso ocorra alguma inconsistência, entre 
as informações prestadas no ato da inscrição e 

a documentação apresentada, o candidato 
poderá ser desclassificado ou ter sua 

pontuação reduzida.
 3.9. As informações e documentos 

apresentados pelo candidato estão sujeitos a 
análise da veracidade, caso ocorra 

apresentação indevida ou falsificação de 
documentos, o candidato será eliminado 

(mesmo que já tenha sido aprovado ou esteja 
atuando) e poderá responder penal e 

civilmente.

INDEFERIDO 

MARÍLIA SANTOS DA SILVA 000137395

Venho por meio deste email, pedir recurso sobre 
o resultado preliminar. Pois, tenho experiência 

como professora bolsista do Pronatec . Em 2018 
ministrei o curso de Agente de Limpeza e 

Conservação -160 horas através do programa 
Pronatec Fic - Jovem disponibilizado pela 

SEDUC-AL, na Escola Estadual Manoel Passos 
Lima. Informei esta experiência no ato da 

inscrição, como: certificações, ou participações 
em eventos, ou projetos, etc. Apresento curso 
correlato à área de atuação, visto que alguns 

assuntos da grade curricular do curso possuem 
total relação com a profissão de Técnico em 

Edificações, função na qual sou formada. Por 
este motivo, peço que revejam a minha 
classificação, por ter esse diferencial de 

experiência e familiaridade com o curso de 
Agente de Limpeza e Conservação.

3.DAS INSCRIÇÕES 
3.4. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

permitida, em hipótese alguma, a sua 
alteração. 3.6. É de inteira responsabilidade do 

candidato todas as informações prestadas na 
sua inscrição.

3.7. Será analisada, apenas, a documentação 
informada no Sistema, no ato da inscrição.      

3.8. Caso ocorra alguma inconsistência, entre 
as informações prestadas no ato da inscrição e 

a documentação apresentada, o candidato 
poderá ser desclassificado ou ter sua 

pontuação reduzida.

INDEFERIDO 

 RESULTADO DE  RECURSOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL/SEDUC Nº 002/2022

INSTRUTORES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATUAREM COMO PROFESSORES BOLSISTAS TEMPORÁRIOS, NA MODALIDADE DE ENSINO EAD


