BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. (BANESE)
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 9 – BANESE, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021
O Presidente do Banco do Estado de Sergipe torna público o resultado final nas provas objetivas e o
resultado provisório na prova discursiva, somente para o Cargo 1, referente ao concurso público para o
provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio.
Torna público, ainda, que os recursos interpostos referentes ao resultado provisório na prova
discursiva para Cargo 1 serão considerados.
1 DO RESULTADO FINAL NAS PROVAS OBJETIVAS E DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA
(SOMENTE PARA O CARGO 1: TÉCNICO BANCÁRIO III – ÁREA: INFORMÁTICA – ESPECIALIDADE:
DESENVOLVIMENTO)
1.1 Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva, na seguinte ordem:
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de
conhecimentos básicos (P1), número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), nota final
prova objetiva de conhecimentos específicos (P2), número de acertos na prova objetiva de conhecimentos
específicos (P2), nota final nas provas objetivas e nota provisória na prova discursiva.
10004440, Ailton Braz dos Santos Junior, 14,00, 27, 26,00, 40, 25,11 / 10019853, Arnaldo Correia de Andrade
Filho, 13,00, 28, 33,00, 45, 23,46 / 10005176, Carlson Santana Cruz, 16,00, 26, 27,00, 43, 23,60 / 10017071,
David Couto de Almeida, 11,00, 24, 28,00, 40, 27,80 / 10015999, Fausto Bernard Melo Soares, 18,00, 26,
26,00, 36, 24,62 / 10003206, Heraldo das Virgens Lima Junior, 15,00, 24, 24,00, 43, 19,21 / 10043084, Joelma
Matos de Santana Cardoso, 25,00, 34, 21,00, 37, 21,19 / 10009812, Lucas Luan Bomfim Menezes, 17,00, 32,
33,00, 51, 18,50 / 10038090, Osvaldo Alves de Souza Junior, 36,00, 41, 26,00, 47, 25,60 / 10031930, Ricardo
de Carvalho Santos, 11,00, 28, 26,00, 48, 22,60 / 10016218, Tiago Mendoca de Oliveira, 16,00, 21, 22,00, 29,
27,80 / 10036010, Wenilson Aparecido Mariano, 16,00, 29, 24,00, 43, 20,79 / 10001840, William Wilson
Carvalho de Lima, 18,00, 25, 31,00, 45, 25,86.
1.1.1 Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva dos candidatos que se
autodeclararam negros, na seguinte ordem: cargo/área/especialidade, número de inscrição, nome do
candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), número de
acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), nota final prova objetiva de conhecimentos
específicos (P2), número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2), nota final nas
provas objetivas e nota provisória na prova discursiva.
10003206, Heraldo das Virgens Lima Junior, 15,00, 24, 24,00, 43, 19,21.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA (SOMENTE PARA O CARGO
1: TÉCNICO BANCÁRIO III – ÁREA: INFORMÁTICA – ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO)
2.1 Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor recurso
contra o resultado provisório na prova discursiva, das 10 horas do dia 15 de outubro de 2021 às 18 horas
do dia 16 de outubro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização da prova discursiva avaliada e do espelho
de avaliação, bem como a interposição de recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
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2.6 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo
ou em desacordo com o Edital nº 1 – BANESE, de 18 de fevereiro de 2021, e suas alterações, ou com este
edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, somente
para o Cargo 1, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 18 de outubro de 2021, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21.
3.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas de alteração/anulação.
3.3 O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva, somente
para o Cargo 2, será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe e divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21, na data provável de 19 de outubro de 2021.
3.4 O edital de resultado final na prova discursiva, somente para o cargo 1, será publicado no Diário Oficial
do
Estado
de
Sergipe
e
divulgado
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21, na data provável de 22 de outubro de 2021.
3.5 O edital de convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com
deficiência e de convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração
dos candidatos afrodescendentes, para todos os cargos, será publicado no Diário Oficial do Estado de
Sergipe e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21,
na data provável de 27 de outubro de 2021.

HELOM OLIVEIRA DA SILVA
Presidente

2

