
     
 
 

ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

COMISSÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Avenida Fernandes Lima, s/n, Maceió/AL 

CEP.   57055.055 (CEPA) 
Fone: (82) 3341-5066 

 

 

A Comissão Especial de Transporte Escolar - CETRE, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos e indeferidos, de acordo com o subitem 

7.2 do Edital/SEDUC nº 014/2019 da Secretaria de Estado da Educação, interpostos contra o 

resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para o Cargo de Motorista. 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 000080106 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Solicitação de consideração, visto que no ato da 

inscrição on line, o candidato alega ter inserido a informação de que possuía o Curso para 

Conduzir Transporte Coletivo e o mesmo não foi contabilizado na pontuação. Salienta ainda 

que em nenhuma parte do Edital consta informação da data para entrega de documentação 

para comprovação de títulos. 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: Conforme itens 3.5 e 3.7 do Edital/SEDUC nº 014/2019, é de 

responsabilidade do candidato preencher corretamente a inscrição e não serão avaliados 

títulos que não estejam na ficha de inscrição. O item 8.1 e 8.2 informam que na fase de 

entrega de documentos e homologação de títulos deverão comparecer apenas os candidatos 

inscritos e convocados posteriormente pela Comissão Especial de Transporte Escolar - CETRE, 

em data e hora estipulada no ato da convocação para entrega dos documentos. 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 000079618 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Solicitação de consideração, visto que no ato da 

inscrição on line, o candidato alega ter inserido a informação de que possuía o Curso 

Movimentação de Produtos Perigosos/MOOP e o tempo de serviço e não apareceu no sistema. 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

FUNDAMENTAÇÃO: Conforme itens 3.5 e 3.7 do Edital/SEDUC nº 014/2019, é de 

responsabilidade do candidato preencher corretamente a inscrição e não serão avaliados 

títulos que não estejam na ficha de inscrição.  

 

Maceió, AL - 11 de setembro de 2019. 


