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Prazo de Atendimento 04/07/2016

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 Sobre vagas do concurso Docente em andamento

Detalhamento Referente a resposta fornecida pela instituição sobre a solicitação de 
informação registrada com o número: 23480007733201691.
Na ocasião o solicitado foi: "O Edital do concurso para provimento de 
vagas de docentes deste instituto, que esta em curso, traz um quadro de 
vagas e não há informações de quais campus são demandantes destas 
vagas. Em função disto, gostaria de saber quais os campus são 
demandantes, separadamente, das vagas da área de Química/Físico-
Química,  Química/Química Analítica, Química/Química Inorgânica e  
Química/Química Orgânica, separado por vaga."

O respondido pela instituição foi: "Prezado Raildo,
Segundo setor responsável, tais lotações serão definidas de acordo com 
a demanda do campus, na necessidade e interesse da administração.
Nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas.
cordialmente,"

Apresento nesta ocasião recurso conta a resposta nos seguintes termos:

A resposta satisfaz parcialmente. Compreendo que a contratação se dará 
de acordo com a necessidade de cada Câmpus, dentro do período de 
vigência do concurso. Entretanto, a informação dos campus demandantes 
pelas vagas que foram postas no edital não representam informação 
estratégica-sigilosa e por isso não podem ser guardadas em segredo, de 
forma que possa ser negada ao cidadão, desta forma atentando ao 
princípio da transparência na administração pública.

Desta forma, veio respeitosamente reiterar o pedido original:

"O Edital do concurso para provimento de vagas de docentes deste 
instituto, que esta em curso, traz um quadro de vagas e não há 
informações de quais campus são demandantes destas vagas. Em 
função disto, gostaria de saber quais os campus são demandantes, 
separadamente, das vagas da área de Química/Físico-Química,  
Química/Química Analítica, Química/Química Inorgânica e  
Química/Química Orgânica, separado por vaga."

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 03/10/2016 08:38

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Raildo,

Segundo setor responsável pela resposta, as convocações para as 
referidas áreas já estão sendo realizadas e as demandas para 
Química/Química Analítica são para os campi Guanambi – 2 vagas, Catu 
- 1 vaga, Valença - 1 vaga e demais áreas para os campi Catu e 
Guanambi, 1 vaga para cada campus por área.  

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Franciane Andrade de Morais - CODP - e-mail 30/09/2016

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Direitora de gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 13/10/2016

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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