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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Superintendência de Valorização de Pessoas

Avenida Fernandes Lima, s/n, CEPA - Bairro Farol, Maceió/AL, CEP 57055-055
Telefone: (82) 3315.1470 - www.educacao.al.gov.br

DESPACHO

PROCESSO E:01800.0000002200/2023

INTERESSADO INSTITUTO DO NEGRO DE ALAGOAS - INEG/AL

ASSUNTO Demanda Externa: Outras Entidades Privadas

Tratam os autos de Processo Administrativo SEI nº.E:01800.0000002200/2023, impulsionado por Petição
(Doc. 16656140) apresentada pelo Instituto do Negro de Alagoas – INEG/AL, apresentando Impugnação
ao EDITAL /SEDUC Nº 001/2023, que instituiu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação
temporária e cadastro de reserva de profissionais de nível superior, para atuarem como instrutores
temporários de educação profissional, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas.

Em atenção ao Despacho ASE/SEDUC DOC SEI nº. 16708221, esta Superintendência de Valorização de
Pessoas - SUVPE, informa para os devidos fins que ocorreu uma duplicidade processual, vez que a Petição
(Doc. 16656140) apresentada pelo Instituto do Negro de Alagoas – INEG/AL, apresentando Impugnação
ao EDITAL /SEDUC Nº 001/2023, que instituiu o Processo Seletivo Simplificado (PSS), também deu
impulso a abertura do Processo administrativo SEI nº. E:01700.0000000778/2023, que fora devidamente
instruído e encaminhado à  à Superintendência de Políticas Educacionais - SUPED, sugerindo que esta junto
a Comissão  Organizadora do Processo seletivo Simplificado, instituída através do Processo administrativo
nº. E:01800.0000018371/2021, tome as devidas providências de sua competência  no sentido de retificar o
Edital SEDUC 001/2023, publicado no DOE AL aos 27/01/2023, incluindo a reserva do percentual de 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas para negros índios e quilombolas; e em razão da referida retificação
também tome providências no sentido de publicar o edital retificado, bem como reabrir o período de
inscrições para os candidatos interessados.

Assim, verifica-se que os autos do Processo Administrativo SEI nº. E:01700.0000000778/2023, possui o
mesmo objeto do presente, e também encontra-se com a instrução processual mais adiantada. Ante o exposto,
procederemos com o relacionamenmto via SEI dos processos em apreço, bem como com a juntada de termo
de encerramento e conclusão processual do presente em razão dos fatos já expostos.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Wysotchansky Brandão Petry, Colaboradora em
07/02/2023, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16727085
e o código CRC 4CE299DB.
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