
Dados da Resposta

Data de Resposta 12/01/2018 18:14

Tipo de Resposta Informação Inexistente

Classificação do Tipo de Resposta  

Resposta
Prezado, 

Segue resposta do setor responsável quanto ao seu questionamento 
sobre pontuação na terceira avaliação do seu estágio probatório:

 
Informo que a atribuição de pontos é feita pela chefia imediata, portanto 
é impossível atendermos à demanda. Não temos nenhum tipo de 
intervenção sobre os valores atribuídos, apenas consolidamos os dados 
e enviamos para a comissão de estágio probatório homologar.
 
Atenciosamente,
 
Uilma Reis
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas
Diretoria de Gestão de Pessoas
(Fim da resposta)
 
cordialmente,
 
Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Uilma Reis - coordenação de desenvolvimento de pessoas 

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Diretoria de gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 24/01/2018

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 23480028497201727

Solicitante Antonio de Oliveira Souza Júnior

Data de Abertura 11/12/2017 13:30

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 12/01/2018

Situação Respondido

Status da Situação Informação Inexistente

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

Resumo Pedido de Acesso a Informações – Estágio Probatório – 3ª. Avaliação

Detalhamento Pedido de Acesso a Informações – Estágio Probatório – 3ª. Avaliação

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

11/12/2017 13:30 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

28/12/2017 11:09 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

12/01/2018 18:14 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

12/01/2018 19:21 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

22/01/2018 14:55 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

22/01/2018 17:30 Recurso de 2a. instância registrado SOLICITANTE

29/01/2018 12:38 Recurso de 2a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

29/01/2018 13:51 Recurso CGU 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 12/01/2018 19:21

Prazo de Atendimento 22/01/2018

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezados(as) Senhores(as): No momento da Avaliação do Estágio Probatório, a chefia atua em nome da 
administração pública, assim, deve ater-se aos Princípios Administrativo-Constitucionais da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, e demais afetos à situação. No momento de avaliar-se as 
questões, devem ser estabelecidos critérios, minimamente, objetivos para tal finalidade. No momento de avaliar-
se as pessoas, os valores atribuídos devem ser balizados de Razoabilidade e de Proporcionalidade e, para que 
evitem-se juízos de valor baseados em "subjetivismos" e "casuísmos", alicerçados em provas jurídicas para a 
justificativa de tais resultados. Como "a atribuição de pontos é feita pela chefia imediata" e o Requerimento foi 
endereçado à ex-chefia imediata, a qual atuava em nome da administração pública, e, atualmente, a Servidora 
encontra-se lotada no Campus Serrinha, do IF Baiano, não procede a impossibilidade de atendimento à 
demanda. Como é viável e possível a resposta pessoal da ex-chefia imediata, em nome da administração 
pública, e, atualmente, a Servidora encontra-se lotada no Campus Serrinha, do IF Baiano, necessariamente, tal 
mister, de Competência Avaliativa, não cabe à nenhum Setor intermediário da DGP nem à Comissão de Estágio 
Probatório, aos quais atribuem-se às Competências de Instrução, Tramitação e Homologação. Não seria mais 
íntegro e honesto informar, ao Requerente, que a ex-chefia imediata, em nome da administração pública, e, 
atualmente, lotada no Campus Serrinha, do IF Baiano, não tem condições, minimamente, administrativo-
jurídicas de responder e provar, com objetividade, razoabilidade e proporcionalidade, sobre as questões 
requeridas? Sendo assim, a utilização do prazo legal de 20 (vinte) dias e mais 10 (dias) de prazo legal de 
prorrogação, com a totalização de 30 (trinta) dias de prazo legal, para o nível de resposta apresentada, 
tangencia-se no limiar da burla, da protelação e da violação à legislação e da possibilidade do cometimento de 
Assédio Moral. Atenciosamente, Antonio de O. Souza Jr. 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Data da Resposta 22/01/2018 14:55

Prazo para Disponibilizar Informação -



Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezado,

 

Encaminho resposta do setor responsável:

 

Prezados(as),

Em vista de o presente recurso não trazer elementos novos para apreciação, mas apenar confirmar a 
impossibilidade/incompetência desta DGP de se manifestar, haja vista, concernente aos trâmites processual 
está tudo dentro do previsto, ratificamos as informações prestadas pela CODPE.

 

Atenciosamente,

 

ALDEMÁRIO BORGES DE SANTANA

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP (substituto)

(fim da resposta)

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

 

 

 

 

 

Responsável pela Resposta ALDEMÁRIO BORGES DE SANTANA - Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP (substituto)

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância

gabinete 

Prazo Limite para Recurso 01/02/2018

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 22/01/2018 17:30

Prazo de Atendimento 29/01/2018

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Origem da Solicitação Internet

Justificativa



Ao Magnífico Reitor IF Baiano Não há exigência legal para a apresentação de "elementos novos para 
apreciação" em sede de Recurso de Processo Administrativo. A confirmação da "impossibilidade/incompetência 
desta DGP de se manifestar, haja vista, concernente aos trâmites processual está tudo dentro do previsto" é, 
apenas, uma constatação, não uma discussão acerca de Competência Formal e/ou Material. Como "a atribuição 
de pontos é feita pela chefia imediata" e o Requerimento foi endereçado à ex-chefia imediata, não à DGP nem à 
Comissão de Estágio Probatório, a qual atuava em nome da administração pública, e, atualmente, a Servidora 
encontra-se lotada no Campus Serrinha, do IF Baiano, não procede a impossibilidade de atendimento à 
demanda. A ciência, a leitura e a interpretação do teor dos Institutos/Instrumentos, administrativo-jurídicos, 
fazem parte da avaliação, da análise, da tramitação, das respostas e das decisões processuais. Sendo assim, 
ratificamos e reiteramos o teor do Pedido de Acesso à Informações e do Recurso de 1ª. Instância.

Resposta ao Recurso de 2ª Instância

Data da Resposta 29/01/2018 12:38

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezado Antônio, 

A resposta à demanda encontra-se anexada a este sistema.

 

cordialmente,

 

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Denilson S. Sodré dos Santos -  Reitor Substituto 

Destinatário do Recurso de 3ª 
Instância

CGU

Prazo Limite para Recurso 08/02/2018

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Recurso CGU

Origem da Solicitação Internet

Data de Abertura 29/01/2018 13:51

Prazo de Atendimento 05/02/2018

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Justificativa

Prezados(as) Senhores(as): Ao analisar toda a tramitação do e-SIC nº. 23480028497201727, identifica-se e 
evidencia-se a, expressa e manifesta, ilegalidade e imoralidade, do IF Baiano no cumprimento dos Princípios 
Administrativo-Constitucionais, dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, do Princípio da Boa-Fé 
Objetiva: Informação, Segurança e Colaboração, dentre outros. Ademais, o IF Baiano, ao longo dos últimos 4 
(quatro) anos, tem sido um exímio realizador de atos administrativos ao "arrepio da lei", os quais não são meras 
alegações, e, com provas fartas e inequívocas, inclusive, com noticiamento às Instituições/Órgãos de Controle 
Externo: MPF e CGU, mas, com "a percepção e a sensação aparentes" da cumplicidade destes junto ao IF 
Baiano e em detrimento da legislação e dos interesses estatais e sociais. Sendo assim, que, Vªs. Sªs., tomem 
ciência, analisem todos os fatos e as argumentações arroladas neste Procedimento de Acesso à Informações e 
adotem as medidas administrativas e/ou legais cabíveis. Atenciosamente, Antonio Souza. 

Dados Manifestação CGU

Data da Manifestacao 05/02/2018 11:27



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 23480.028497/2017-27. 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


