
Dados da Resposta

Data de Resposta 03/05/2017 08:35

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado André, Segundo setor responsável, Segue a lista anexada com 
os TAE's existentes no IF Baiano; não há mais vaga disponível para 
nomeação, e por isso, não terá, por enquanto, TAE em Itaberaba; 
entretanto no campus citado, existem 2 pedagogos que podem fazer 
atividades correlatas. cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta caroline tourinho - 0205

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 15/05/2017

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 23480008987201715

Solicitante andré luiz de alcântara brandão

Data de Abertura 12/04/2017 15:08

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 02/05/2017

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 sobre os códigos de vaga para técnico em assuntos educacionais

Detalhamento Prezados, bom dia.
Recebi uma lista com uma relação de cargos vagos e ocupados de TAE's  
nos campi ifbaianos. Nessa lista vi que para o cargo de TÉCNICO EM 
ASSUNTOS EDUCACIONAIS existem 50 cargos ocupados e um 
disponível. Acontece que na tentativa de fazer esse levantamento ligando 
para todos os Campi não encontrei correspondência dessas 50 vagas 
ocupadas. Gostaria de receber, encarecidamente, a relação de quantos 
técnicos em assuntos educacionais existem em cada campus do ifbaiano 
e de saber se há previsão de abertura de códigos de vagas para os campi 
de ITABERABA, xique-xique, algaoinhas e serrinha, tendo em vista que 
com exceção de itaberaba que não existe um único técnico em assuntos 
educacionais, nos outros campi acima citados existem apenas 01, 
número esse muito aquem dos outros campi que contam com três ou 
mais desses cargos.

Atenciosamente

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

12/04/2017 15:08 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

03/05/2017 08:35 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


