
Dados da Resposta

Data de Resposta 11/04/2017 11:33

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado André, A nomeação de servidores para exercer função ou cargo 
de confiança, não enseja a vacância do cargo efetivo; assim, o código de 
vaga da servidora, nesse exemplo, não fica vago, ela será uma Técnica 
em Assuntos Educacionais que assumiu a função de Chefe de Gabinete. 
Vale lembrar que as nomeações para cargo desse tipo são de livre 
nomeação e exoneração, podendo, tanto a administração exonerar ou a 
servidora pedir para ser exonerada, sendo de caráter transitório. 
Respondendo de forma mais direta sua pergunta: a administração não 
está obrigada a nomear outro candidato para assumir o cargo, pois o 
mesmo não está vago. Se ocorrer uma nomeação deste cargo, não será 
por esse motivo, mas por existir código vago. cordialmente, Tamilis 
Cerqueira

Responsável pela Resposta TAMILIS MOTA CERQUEIRA

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria executiva

Prazo Limite para Recurso 21/04/2017

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 23480008247201771

Solicitante andré luiz de alcântara brandão

Data de Abertura 03/04/2017 16:47

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 24/04/2017

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 informação sobre vacância no cargo de TAE em itapetinga

Detalhamento no dou de 31 de março publicou-se:

No - 454 - Designar a servidora PATRÍCIA AMORIM SILVEIRA, Técnica 
em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE 1576463, para exercer a 
função de Chefe de Gabinete, Código FG-01, Campus Itapetinga

Gostaria de saber se com essa designação o cargo acima indicado fica 
vago, e se haverá necessidade de convocar outro técnico em assuntos 
educacionais para o campus de itapetinga?

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

03/04/2017 16:47 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

11/04/2017 11:33 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


