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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 informações sobre processo de redistribuição com envio de código de 
vaga

Detalhamento Prezado(a) Senhor(a) Responsável pelo Setor de Gestão de Pessoas,

Sou servidor Técnico Administrativo e exerço  o cargo de Administrador 
na Universidade Federal do Cariri-Ceará, e necessito de algumas 
informações de como proceder para dar entrada no processo de 
redistribuição com envio de código de vaga:

1- Quais os formulário que devo preenche, e onde encontrá-los?
2- Toda a solicitação pode ser feito por e-mail, com envio de 
documentação escaneada? Se pode, qual o e-mail a ser direcionado?
3- Posso dar entrada na solicitação de redistribuição com envio de código 
de vaga na Universidade em que trabalho (UFCA), ou somente no IF 
BAIANO?
4- Estando em mãos todas as documentações e formulários, qualquer 
pessoa poder dar entrada, no setor de protocolo do IF BAIANO, ou só o 
interessado?
5- O IF BAIANO tem código de vaga disponível para o cargo de 
Administrador?
6- Qual a duração média do processo de redistribuição com envio de 
código de vaga para IF BAIANO?

Esses são algumas das dúvidas que tenho, aguardo respostas.

Respeitosamente,

Jair José Procópio da Silva
Administrador
SIAPE: 1253873

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de resposta 21/03/2016 13:47

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Jair,

Segue respostas do setor responsável:

1- Quais os formulário que devo preenche, e onde encontrá-los?
R.: Não existe um formulário específico, apenas um carta de intenção.

2- Toda a solicitação pode ser feito por e-mail, com envio de 
documentação escaneada? Se pode, qual o e-mail a ser direcionado?
R.: O interessado deve procurar a unidade do IF Baiano (Salvador, Catu, 
Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira,  Serrinha, Santa Inês, 
Valença, Itapetinga, Senhor do Bonfim, Guanambi, Uruçuca, Teixeira de 
Freitas) que pretende trabalhar e apresentar suas qualificações 
(justificativa para que aquela unidade solicite sua redistribuição).

3- Posso dar entrada na solicitação de redistribuição com envio de 
código de vaga na Universidade em que trabalho (UFCA), ou somente 
no IF BAIANO?
R.: O interessado já é o código de vaga, caso o IF Baiano tenha 
interesse na redistribuição, o Instituto que dará outro código de vaga em 
contrapartida. à Instituição de origem do interessado.

4- Estando em mãos todas as documentações e formulários, qualquer 
pessoa poder dar entrada, no setor de protocolo do IF BAIANO, ou só o 
interessado?
R.: Em regra, o interessado, pois teria a oportunidade de apresentar-se e 
expor seu real interesse na redistribuição.

5- O IF BAIANO tem código de vaga disponível para o cargo de 
Administrador?
R.: Os códigos de vagas de Administrador disponível no IF Baiano, são 
os que estão no concurso que está em andamento, ou seja, não 
dispomos de código de vaga para redistribuição.

6- Qual a duração média do processo de redistribuição com envio de 
código de vaga para IF BAIANO?
R.: Nesse caso, o código de vaga não seria enviado para o IF Baiano, o 
IF que teria que enviar um código de vaga para a Universidade. Não há 
como precisar uma duração de um processo de redistribuição, poder ser 
entre 90 e 180 dias.
_______________________________

fim das respostas.

Cordialmente,

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

29/02/2016 16:35 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

21/03/2016 13:47 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


