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Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Cronograma - Concurso 2015/2016

Detalhamento Olá!

Conforme o site da instituição, o próximo cronograma de convocações 
para o concurso TAE 2015/16 ocorrerá após o final do processo de 
remoção. 

Contudo, alguns colegas - aprovados no concurso e que ligaram para a 
instituição - obtiveram a informação de que a próxima convocação 
somente ocorrerá após a finalização do concurso de 2012.

Já outros que ligaram, receberam a informação de que novos TAEs serão 
convocados somente depois dos docentes, cujo concurso foi homologado 
recentemente.

Entendo que a instituição tem poder discricionário de quando e quanto 
convocar. Mas, como é um momento importante na vida de todos 
aprovados e que envolve grandes mudanças (muitos vão mudar de 
cidade, estado). Gostaria que informassem qual a posição mais provável 
e as estimativas de data (quem será convocado: professores ou TAE ? ou 
os dois ? quando mais ou menos?), se possível.

Peço desculpas se parece "pressão" nossa, mas é que tem um impacto 
tão grande em nossas vidas que qualquer informação é um alento!

Abraços!

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 15/09/2016 15:21

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezado Ruivaldo,

Segundo setor responsável, Até o momento não há previsão para 
nomeação dos cargos que ainda não iniciaram as convocações.     

cordialmente,

Responsável pela Resposta

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Prazo Limite para Recurso 26/09/2016

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política

Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável
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Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano
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