
Dados do Pedido

Protocolo 23480014243201721

Solicitante julian fernando nino gamboa

Data de Abertura 13/06/2017 10:33

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 03/07/2017

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 Informações Composição da Banca conforme edital 48/2017

Detalhamento Prezado Diretor do IF-Baiano Campus Santa Inês:
Dr. Nelson M:

Venho por meio desta, para solicitar de forma respeitosa, informação 
sobre o processo seletivo regido pelo edital 48/2017:

http://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/substituto-fisica-espanhol-santa-
ines/

Sendo do meu interesse que eu seja informado sobre:

1) Composição da Banca (titulares e suplentes) para prova de 
desempenho pedagógico ("pp" na nomenclatura do edital) nos processos 
seletivos in comento.
2) Copia simples das atas, ou pareceres, emitidos pelas bancas 
avaliadoras (item 1 deste pedido) em relação a pp de cada candidato 
participante.

Se anuncia desde já uma "ação popular", para ser impetrada no fórum 
federal de Jequie, pelas irregularidades percebidas e pela suposta 
tentativa de contratação de uma candidata que está impedida por não 
satisfazer o prazo de "quarentena administrativa" de 02 anos.

Grato pela atenção.

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 21/06/2017 10:18

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Julian, Seguem documentos contendo resposta do Campus 
Santa Inês sobre sua manifestação. cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta comissão processo seletivo - portaria 24 de 28/03/2017

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretor campus

Prazo Limite para Recurso 03/07/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Educação

Subcategoria do Pedido Gestão escolar

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

13/06/2017 10:33 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

21/06/2017 10:18 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

25/06/2017 20:31 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

29/06/2017 09:13 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

29/06/2017 13:41 Recurso de 2a. instância registrado SOLICITANTE

29/06/2017 15:40 Recurso de 2a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

29/06/2017 17:12 Recurso CGU registrado SOLICITANTE

10/11/2017 14:38 Recurso CGU respondido CGU – Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União

Dados do Recurso de 1ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Data de Abertura 25/06/2017 20:31

Prazo de Atendimento 03/07/2017

Tipo de Recurso Grau de classificação inexistente

Origem da Solicitação Internet

Justificativa



Prezado Diretor do IF-Baiano Campus Santa Inês: Dr. Nelson M: Venho por meio desta, para solicitar de forma 
respeitosa, informação sobre o processo seletivo regido pelo edital 48/2017: 
http://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/substituto-fisica-espanhol-santa-ines/ Sendo do meu interesse que eu seja 
informado sobre: 1) Copia simples das atas, ou pareceres, emitidos pelas bancas avaliadoras (item 1 deste 
pedido) em relação a pp de cada candidato participante. Se anuncia desde já uma "ação popular", para ser 
impetrada no fórum federal de Jequie, pelas irregularidades percebidas dado que o edital não permitia que os 
históricos escolares apresentados em copia simples (com chave eletrônica) fossem aceitados como documentos 
autenticados em cartório. Grato pela atenção.

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Data da Resposta 29/06/2017 09:13

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezado Julian, Seu recurso foi encaminhado ao Diretor Geral do Campus Santa Inês - Nelson Vieira da Silva 
Filho - que respondeu por meio de e-mail (cópia anexada a este e-sic) ratificando as respostas dadas pela 
Comissão do Processo Seletivo. Segue excerto retirado do e-mail supracitado: Em atendimento ao requisito 
formal de respostas aos recursos impetrados junto a esta Ouvidoria, informamos que a Direção Geral do 
Campus Santa Inês esta de acordo com as informações encaminhadas através de mensagem, pela Comissão 
Responsável pelo Processo Seletivo para Seleção de Professores Substitutos das Áreas de Física e Espanhol , 
Edital nº 48, de 25 de abril de 2017. (fim do excerto) Informo que foi anexado a este e-sic, além da cópia do e-
mail do diretor de Campus, todos os documentos que balizam a resposta da Comissão do Processo Seletivo. 
Encontramo-nos à disposição, Cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Diretor campus - 2806

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância

gabinete reitoria

Prazo Limite para Recurso 10/07/2017

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Recurso de 2ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Data de Abertura 29/06/2017 13:41

Prazo de Atendimento 04/07/2017

Tipo de Recurso Ausência de justificativa legal para classificação

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezado funcionário com competência para conhecer deste recurso: Venho por meio desta, para ratificar o 
pedido inicial de informação, nos termos: "solicitar de forma respeitosa, informação sobre o processo seletivo 
regido pelo edital 48/2017: http://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/substituto-fisica-espanhol-santa- ines/ Sendo do 
meu interesse que eu seja informado sobre: ...omissis... 2) Copia simples das atas, ou pareceres, emitidos pelas 
bancas avaliadoras (item 1 deste pedido) em relação a prova pedagógica de cada candidato participante." Cabe 
salientar que é critério da egrégia Controlaria Geral da União (CGU) que documentos públicos desta natureza, 
tais como atas de concursos públicos, sejam liberados em forma de copia simples par qualquer solicitante. 
Sobre a estranha resposta da vossa excelência: ""Diante do exposto, esta Comissão de Processo Seletivo 
informa ainda que de acordo com a Lei 12.527/2011, o solicitante Julian Fernando Nino Gamboa, apesar de não 
poder ter acesso às cópias de documentos que compõem o Processo, este poderá efetuar consulta ao mesmo." 
Parece contraditório que as informações estejam liberadas, de forma controlada, apenas no local do Instituto 
Federal e não possam ser entregues nas mãos do solicitante!!! Grato pela atenção. 

Resposta ao Recurso de 2ª Instância

Data da Resposta 29/06/2017 15:40

Prazo para Disponibilizar Informação -



Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezado Julian, Segue anexado ofício nº 547/2017 com resposta do Reitor Substituto. cordialmente, Tamilis 
Cerqueira

Responsável pela Resposta Reitor Substituto

Destinatário do Recurso de 3ª 
Instância

CGU

Prazo Limite para Recurso 10/07/2017

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Recurso CGU

Origem da Solicitação Internet

Data de Abertura 29/06/2017 17:12

Prazo de Atendimento 04/07/2017

Tipo de Recurso Ausência de justificativa legal para classificação

Justificativa

Prezados Senhores CGU: Venho por meio desta com o intuito de impetrar recurso contra a negativa, por parte 
do IF Baiano, de liberar a informação -não classificada- e ratificar o meu pedido inicial de informação. I Do 
pedido inicial de informação. Há quase um mês, foi solicitado ao Direito do Campus "Santa Inês" do IF-Baino, 
uma informação simples, nos termos de: "1) Composição da Banca (titulares e suplentes) para prova de 
desempenho pedagógico ("pp" na nomenclatura do edital) nos processos seletivos in comento. 2) Copia simples 
das atas, ou pareceres, emitidos pelas bancas avaliadoras (item 1 deste pedido) em relação a pp de cada 
candidato participante." O único que foi respondido pela parte acionada foi a informação relativa ao item 1, ou 
seja apenas foi informado sobre a composição das bancas. Mas foi impossível obter copia simples das atas 
(item 2) do pedido inicial. II Das informações não classificadas Estando claro que as atas ou pareceres da 
avaliação do processo seletivo viciado, são totalmente públicas e que elas representam um meio de prova 
essencial para interpor uma "ação popular" no fórum federal de Jequie é preciso que esta egrégia CGU cumpra 
com sua função de promover a transparência na administração pública federal e o combate a corrupção. III 
Petitum Com o intuito de combater a corrupção e o trafico de influencias (ao parecer em troca de favores 
"íntimos" e "especiais"), peço venia para o meu pedido simples de informação seja deferido e em conseqüência 
me sejam entregue: "Copia simples das atas, ou pareceres, emitidos pelas bancas avaliadoras (item 1 do 
pedido inicial ) em relação a pp (prova pedagógica) de cada candidato. participante(conforme edital de 
homologação anexado)." Grato pela atenção.

Dados Manifestação CGU

Data da Manifestacao 04/07/2017 10:58

Ação Esclarecimentos Adicionais

Prazo Máximo para Julgamento

Manifestacao

Prezado (a) Senhor (a), Cumprimentando-o (a) cordialmente, confirmamos o recebimento do recurso 
apresentado a esta CGU em referência ao pedido de acesso à informação nº 23480.014243/2017-21. Durante a 
instrução de seu recurso, verificamos a necessidade de “comprovar (...) dados necessários à tomada de 
decisão”, nos termos do art. 29 da Lei 9.784/99. Assim, de ofício e em conformidade com o art. 23, §1º, do 
Decreto 7.724/2012, procederemos ao levantamento de esclarecimentos adicionais sobre o caso. Tão logo 
obtidos tais esclarecimentos, encaminharemos e-mail a Vossa Senhoria informando o prazo limite para o 
julgamento deste recurso. Convém esclarecer que o prazo para julgamento é calculado com fundamento no 
artigo 59 da denominada Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/99), o qual estabelece: “Art. 59. Salvo 
disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir 
da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. § 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão 
competente. § 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante 
justificativa explícita.” Assim, o prazo máximo de análise e julgamento conferido à CGU é de sessenta dias, 
contados do recebimento dos esclarecimentos adicionais (que, em média, são encaminhados após dez dias de 
nossa solicitação). Por fim, faz-se necessário esclarecer que o tempo de análise e julgamento, dentro do limite 
legalmente fixado, está diretamente relacionado com a complexidade da matéria objeto do recurso. 
Atenciosamente, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



Resposta ao Recurso CGU

Data da Resposta 10/11/2017 14:38

Tipo de Resposta Perda de objeto

Prazo para Disponibilizar Informacao  - 

Justificativa

DECISÃO No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 13, inciso V, do Anexo I do Decreto nº 
8.910/2016, de 22 de novembro de 2016, adoto, como fundamento deste ato, o parecer anexo, para decidir pela 
perda de objeto do recurso interposto, nos termos do art. 23 do Decreto nº 7.724/2012, no âmbito do pedido de 
informação nº 23480.014243/2017-21, direcionado ao IFBAIANO - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano. GILBERTO WALLER JÚNIOR OUVIDOR-GERAL DA UNIÃO 

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não


