
Dados da Resposta

Data de Resposta 09/10/2017 11:18

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Tiago, A presidente da comissão do concurso recebeu a 
seguinte resposta da banca: O candidato TIAGO GARCIA DA CUNHA 
realizou solicitação que esclarece os questionamentos apontados: O 
tema dissertativo “Cultura perenes e anuais” deveria conter ampla 
abrangência de assuntos relacionados, e não especificidades de 
culturas. Assim, o item de avaliação CONTEÚDO deveria conter 
Adequação ao tema, Fundamentação teórica, Abrangência de acordo 
com os itens a seguir: Introdução (discorrendo sobre a importância de 
tais culturas); Características (apresentando diferenças e caracterização 
de culturas perenes e anuais, abordando aspectos fisiológicos, 
genotípicos, fenotípicos, fotoperiodismo, entre outras características 
específicas que define uma cultua ser anual ou perene); Principais 
culturas perenes/anuais (Citar quais são as culturas perenes e anuais de 
maior expressão no cenário nacional) Importância econômica (qual a 
importância das culturas perenes e anuais para a balança comercial 
interna e externa, sua contribuição no PIB, e sua importância no 
desenvolvimento local e regional – geração de divisas); Importância 
social (a importância na geração empregos contribuindo para o fomento 
econômico local/regional, na contenção do êxodo rural, na manutenção 
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Solicitante TIAGO GARCIA DA CUNHA

Data de Abertura 04/09/2017 15:25

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 25/09/2017

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 ACESSO A INFORMAÇÕES DA PROVA DISCURSIVA CONCURSO 
DOCENTE EDITAL 70/2016

Detalhamento Com base no art. 50 da Lei 9784/99 a Administração deve fundamentar 
suas decisões, em especial quando prejudicar interesses de terceiros. 
Assim pede-se ao IFBaiano em conjunto com a banca organizadora do 
concurso da carreira EBTT ( Edital 70/2016 ) que responda as seguintes 
questões em relação ao candidato de inscrição 84451, requerente desse 
pedido de informação.
Apontar de maneira pormenorizada quais foram os aspectos negativos 
em relação à nota de estética e apresentação bem como os décimos 
retirados respectivamente
Apontar de maneira pormenorizada todos os itens de português os quais 
levaram a desconto na nota de português e quantos décimos foram 
retirados respectivamente
Apontar pormenorizadamente o que no texto está incoerente no aspecto 
estrutura do texto e seus descontos respectivos da nota do ítem
Apontar de maneira pormenorizada o que o concorrente errou em relação 
ao ítem qualidade do texto, de forma sucinta e sem redundâncias
Apontar de forma pormenorizada quais todos os conteúdos que ficaram 
faltantes na prova do concorrente.
Pede-se que o IFbaiano apresente uma prova modelo, podendo ser 
inclusive dos candidatos classificados, sem a identificação do mesmo 
para que não viole direito dos mesmos,  a título de comparação e de 
verificação por parte do candidato da adequada correção de sua prova.

Origem da Solicitação Internet



da cultura local assim como nas comunidades tradicionais); Exportações 
(Quais as principais culturas perenes e anuais são exportadas, e sua 
contribuição para o PIB nacional) Principais Estados produtores (Quais 
são os Estados brasileiros com maior expressão produtiva de culturas 
anuais/perenes, inclusive aludindo sua extensão territorial; qual 
contribuição social, econômica e ambiental); Tratos culturais (Principais 
tratos culturais utilizados em culturas perenes e anuais) Meio Ambiente 
(Abordando aspectos de uso e conservação do solo e da água para a 
sustentabilidade de recursos naturais, assim como na obtenção de uma 
agricultura sustentável). Quanto ao item de avaliação ESTÉTICA E 
APRESENTAÇÃO deveria o candidato apresentar Letra legível, e 
Organização do texto de forma clara. O item de avaliação DOMÍNIO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA o candidato deveria apresentar domínio de 
Concordância nominal, verbal e verbo-nominal, correto uso de 
Ortografia, e Pontuação adequada. O item de avaliação ESTRUTURA 
DO TEXTO refere-se à forma como o candidato organizou e planejou de 
forma lógica a dissertação do tema como um todo, apresentando a 
Introdução (contextualização do tema ao leitor para entender do que será 
discorrido; qual é o tema objeto de análise; sua importância; 
caracterização; limitações; oportunidades, entre outros aspectos 
introdutórios). Desenvolvimento do tema (este item deve abranger o item 
de avaliação CONTEÚDO), e por fim, deveria apresentar a conclusão do 
tema, finalizando com uma ideia central, suas limitações e 
oportunidades/potencial e os desdobramentos futuros. Sequência lógica 
e Concatenação de ideias (referindo-se à construção do texto com um 
todo dando a ideia ao leitor de que existe uma ordem na explanação dos 
itens relativos ao conteúdo. Para melhor estruturação do texto, o 
candidato poderia utilizar esses itens distribuídos em tópicos. O item de 
avaliação QUALIDADE DO TEXTO abrange a Linguagem adequada ao 
tema; uso de termos técnicos corretamente; Clareza de explanação; uso 
de exemplos podendo recorrer aos instrumentos de análise como 
gráficos e representações; e Capacidade de síntese – descrição sucinta 
da ideia descrita sem perder o foco e sua importância e por fim, 
Objetividade, ou seja; apresentar de forma clara sem rodeios, sem se 
desviar da centralidade descrita, sem enrolação. Algumas 
especificidades Da linha 4 até a linha 57 o(a) candidato(a) aborda 
apenas as culturas anuais e trata o tema especificando algumas culturas. 
Por outro lado, apenas 24 linhas abordam as culturas perenes. Não há 
conclusão. Linha 2: “Seu manejo é diversificado entre si”. Pergunta-se: o 
manejo de quem? Muito confuso... Linha 12: Escrita de forma incorreta: 
“Nematóides são problema” Linha 16: Após “por transgênicos.” Não é 
possível entender a palavra escrita. Linha 35: Não é possível entender o 
que o candidato quer informar com: “É planta de temperaturas mais 
amenas que soja”. Por estas razões a banca decide, por unanimidade, 
pelo indeferimento do pedido. Conforme decreto nº 7.724/12 que 
regulamenta a lei 12.527/11(lei de acesso informação), temos: Art. 13. 
Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: [...] III - que 
exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de 
dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados 
que não seja de competência do órgão ou entidade. [...] levando em 
consideração que o e-sic trata de informações que já existem 
previamente no órgão, não será possível repassar os dados com a 
especificação pedida e o modelo de prova, uma vez que não temos 
acesso nem ingerência aos dados da banca examinadora para garantir a 
lisura do processo. Pedimos desculpas pelo inconveniente. cordialmente, 
Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta cassia costa - membro comissão concurso - 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

gabinete

Prazo Limite para Recurso 19/10/2017

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

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

04/09/2017 15:25 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

04/10/2017 07:30 Reclamação registrado SOLICITANTE

09/10/2017 11:18 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

09/10/2017 17:33 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

16/10/2017 10:23 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

16/10/2017 10:48 Recurso de 2a. instância registrado SOLICITANTE

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 09/10/2017 17:33

Prazo de Atendimento 16/10/2017

Tipo de Recurso Informação incompleta

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

A Administração não respondeu, quantos décimos foram retirados por falha em: Apontar de maneira 
pormenorizada quais foram os aspectos negativos em relação à nota de estética e apresentação bem como os 
décimos retirados respectivamente A Administração apontou apenas 3 erros de português e não apontou 
quantos décimos retirou em: Apontar de maneira pormenorizada todos os itens de português os quais levaram a 
desconto na nota de português e quantos décimos foram retirados respectivamente A Administração não 
apontou a incoerência nem os décimos correspondentes a cada incoerência: Apontar pormenorizadamente o 
que no texto está incoerente no aspecto estrutura do texto e seus descontos respectivos da nota do ítem A 
Administração não apontou os ítens que foram incoerentes nem quantos décimos foram retirados 
respectivamente: Apontar de maneira pormenorizada o que o concorrente errou em relação ao ítem qualidade 
do texto, de forma sucinta e sem redundâncias A Administração justificou que não compete a ela gerar as 
informações que estão sob a jurisdição de sua contratada. Ora, o concurso como seu próprio nome indica é 
público. A contratada é apenas uma instituição privada em exercício de atividades públicas. A atividade continua 
sendo pública, ainda que exercida por contrato. Assim pede-se que a Administração apresente o que se pede: 
Pede-se que o IFbaiano apresente uma prova modelo, podendo ser inclusive dos candidatos classificados, sem 
a identificação do mesmo para que não viole direito dos mesmos, a título de comparação e de verificação por 
parte do candidato da adequada correção de sua prova.

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Reclamação

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Data de Abertura 04/10/2017 07:30

Prazo de Atendimento 09/10/2017

Justificativa

O pedido não foi atendido. As informações são importantes e direito constitucional.



Data da Resposta 16/10/2017 10:23

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Indeferido

Justificativa

Prezado Tiago, Segue resposta do setor responsável: ______início da resposta da comissão________ 
Conforme item 14.7 do Edital 70/2016, o candidato terá direito a um único recurso (vide texto abaixo): "14.7. No 
caso do recurso contra o “Resultado preliminar da prova discursiva”, admitir-se-á um único recurso contra a nota 
obtida, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, impetrado no prazo previsto no 
cronograma a ser disponibilizado na página do concurso. 14.7.1 A vista do caderno de texto definitivo da prova 
discursiva será disponibilizada no endereço eletrônico gestaoconcursos.fundacaocefetminas.org.br, na página 
do concurso, em período informado no cronograma existente neste mesmo endereço." De acordo com o relato 
do próprio candidato e o posicionamento da Fundação Cefet Minas, ele impetrou recurso e obteve o retorno da 
empresa responsável, dentro do prazo e dos critérios estabelecidos em edital. Ressalto ainda que o Edital 
70/2016 não prevê disponibilização de prova modelo para o candidato, apenas vista do caderno de texto 
definitivo da prova discursiva. Além disso, disponibilizar a prova modelo para um candidato fere o princípio da 
isonomia, uma vez que os demais não teriam acesso. Sem mais para o momento, subscrevo. ______fim da 
resposta da comissão________ cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta comissão concurso

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância

gabinete-chefia

Prazo Limite para Recurso 26/10/2017

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 16/10/2017 10:48

Prazo de Atendimento 23/10/2017

Tipo de Recurso Informação incompleta

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

A Administração justifica que o edital não prevê o fornecimento de tais informações, também se ampara no 
princípio da isonomia por outros não terem solicitado as informações.Se os outros candidatos não querem as 
informações é assunto deles. O direito à informação é constitucional e não há a menor necessidade de qualquer 
edital prevê-lo. Ele está regulamentado pela LAI. Assim, pede-se as informações solicitadas conforme abaixo. A 
Administração não respondeu, quantos décimos foram retirados por falha/erro do candidato em: Apontar de 
maneira pormenorizada quais foram os aspectos negativos em relação à nota de estética e apresentação bem 
como os décimos retirados respectivamente A Administração apontou apenas 3 erros de português e não 
apontou quantos décimos retirou em: Apontar de maneira pormenorizada todos os itens de português os quais 
levaram a desconto na nota de português e quantos décimos foram retirados respectivamente A Administração 
não apontou a incoerência nem os décimos correspondentes a cada incoerência: Apontar pormenorizadamente 
o que no texto está incoerente no aspecto estrutura do texto e seus descontos respectivos da nota do ítem A 
Administração não apontou os ítens que foram incoerentes nem quantos décimos foram retirados 
respectivamente: Apontar de maneira pormenorizada o que o concorrente errou em relação ao ítem qualidade 
do texto, de forma sucinta e sem redundâncias A Administração justificou que não compete a ela gerar as 
informações que estão sob a jurisdição de sua contratada. Ora, o concurso como seu próprio nome indica é 
público. A contratada é apenas uma instituição privada em exercício de atividades públicas. A atividade continua 
sendo pública, ainda que exercida por contrato. Assim pede-se que a Administração apresente o que se pede: 
Pede-se que o IFbaiano apresente uma prova modelo, podendo ser inclusive dos candidatos classificados, sem 
a identificação do mesmo para que não viole direito dos mesmos, a título de comparação e de verificação por 
parte do candidato da adequada correção de sua prova.

Resposta ao Recurso de 2ª Instância

Data da Resposta Não respondido

Prazo para Disponibilizar Informação  - 

Tipo Resposta  - 



Justificativa

- 

Responsável pela Resposta #Erro

#Erro #Erro

Prazo Limite para Recurso  - 

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não Informado

Dados do Recurso de Reclamação

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Data de Abertura 04/10/2017 07:30

Prazo de Atendimento 09/10/2017

Tipo de Recurso Resposta não foi dada no prazo

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

O pedido não foi atendido. As informações são importantes e direito constitucional.

Resposta ao Recurso de Reclamação

Data da Resposta Não respondido

Prazo para Disponibilizar Informação  - 

Tipo Resposta  - 

Justificativa

- 

Responsável pela Resposta #Erro

#Erro #Erro

Prazo Limite para Recurso  - 

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não Informado


