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Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Consulta de código de vaga para professor na área de agronomia. 

Detalhamento Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para consultar a 
existência de vaga para professor na área de agronomia no Instituto 
Federal Baiano. Sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em Produção 
Vegetal no Semiárido, doutorado em Agronomia com experiência na 
North Dakota State University. Fui aprovado, em primeiro lugar, em 
concurso para professor EBTT no IFPA, na área de Agronomia, conforme 
Edital nº 06/2016 e estou lotado no Campus Paragominas. 
Informo que minha redistribuição é favorecida pela disponibilidade de lista 
de espera no concurso que é específico para o Campus. A referida lista é 
composta por doutores da região, que tem manifestado grande interesse 
em assumir. Ademais, o Diretor Geral do campus Paragominas está 
ciente dessa consulta e do meu interesse pela redistribuição e, diante das 
circunstâncias, demonstrou ser favorável a isso.
O meu currículo é extremamente compatível com a necessidade regional 
e a disponibilidade em qualquer campus será uma ótima oportunidade de 
retornar ao semiárido, minha estimada terra natal, onde sonho poder 
colaborar em melhorias.
Paragominas é uma das cidades mais desenvolvidas da região Norte do 
Brasil. Algum professor que queira retornar para esta região, muito 
provavelmente, tem interesse na permuta. Assim, também gostaria de 
saber se há alguém com a referida intenção.     
Sendo o que se apresenta no momento me despeço, aproveitando o 
ensejo para renovar protestos de elevada estima. 
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Dados da Resposta

Data de Resposta 29/11/2017 11:49

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta
Prezado Antônio,

Segue resposta do setor responsável, encaminho arquivo anexado 
contendo os documentos:

 A demanda de docentes poderá ser verificado neste 
linK: http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/03/DEMANDA-DOCENTE-
GERAL_PROEN_040917_Revisada-2.pdf

 No momento, não há registro de pedido de permuta neste Núcleo de 
Ingresso.

 

cordialmente,

 

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta nuing - nucleo de ingresso

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

codpe - coordenação de desenvolvimento de pessoas

Prazo Limite para Recurso 11/12/2017

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
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