
Dados da Resposta

Data de Resposta 08/11/2016 10:41

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Rebeca,

Segundo setor responsável, o IF Baiano não possui códigos de vaga 
para o referido cargo, a liberação ocorre pelo Ministério do 
Planejamento.

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta franciane - 07/11/2016 email

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 18/11/2016

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

Dados do Pedido

Protocolo 23480018479201656

Solicitante Rebeca Carolina Moraes Dantas

Data de Abertura 19/10/2016 12:07

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Orgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Prazo de Atendimento 08/11/2016

Situação Respondido

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

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

Resumo Código de vaga para auxiliar de saúde bucal

Detalhamento O IF Baiano conta com seis odontólogos em diversos campi na Bahia, 
entretanto esses profissionais não conseguem exercer sua atividade de 
forma efetiva, pois em nenhum dos campi possui o cargo de auxiliar em 
saúde bucal - ASB. O ASB tem formação técnica e tem como função 
auxiliar o dentista no desenvolvimento de suas atividades no consultório, 
esterilização dos materiais odontológicos, orientação de saúde bucal, 
dentre outros. A instituição tem tentado manter o atendimento 
odontológico dos discentes através de parcerias com municípios, através 
da cessão da ASB do municipio para trabalhar no órgão federal ou 
estagiários e não tem sido efetivo ou o atendimento odontológico aos 
discentes acaba sendo suspenso, levando a perda de materiais 
odontologicos caros e não atendendo as mnecessidades de saúde dos 
alunos. Diante do exposto, gostaria de informações quanto a 
possibilidade de se disponibilizar códigos de vagas para o IFBAIANO 
realizar concurso para contratação do auxiliar ou técnico em saúde bucal 
ou qual alternativa pode ser adotada para solucionar esta questão.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

19/10/2016 12:07 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

08/11/2016 10:41 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


