
Dados do Pedido

Protocolo 23480028991201791

Solicitante IZA MARA SANTOS MOURA

Data de Abertura 19/12/2017 10:08

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 08/01/2018

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 Solicito informações em relação ao código vago para Psicólogo, originado 
da aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães Moura,do campus 
de Guanambi, sob Portaria nº 1.699 de 15/09/2017, na oportunidade 
solicito informações sobre as providências

Detalhamento Solicito informações em relação ao código vago para Psicólogo, originado 
da aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães Moura 
proveniente do campus de Guanambi, sob Portaria nº 1.699 de 
15/09/2017 ( em anexo). Na oportunidade solicito do Instituto Federal 
Baiano os seguintes documentos;

- Cópia de Ata da 4ª Reunião Ordinária do CODIR realizada no dia 
06/11/2017 , que tratou em relação ao cargo vago de Psicóloga 
proveniente de aposentadoria voluntária da servidora do campus 
Guanambi (Portaria nº 1.699 de 15/09/2017),  e a possibilidade de 
remanejamento da vaga do cargo supracitado para o campus Itaberaba;

- Número da portaria, a qual o DGP enviou ao MEC solicitando o 
provimento do código vago;

- Solicito a planilha de provimento q será utilizada para provimento do 
código baseado na lei de cotas.  A planilha, cujo  IFBAIANO está 
adotando para convocação nesse concurso Edital nº 64/2015, de 17 de 
setembro de 2015.

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 26/12/2017 13:29

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta
Prezada Iza,

Seguem respostas dos setores responsáveis:

 

Em relação a Ata, a mesma está sendo finalizada e que após apreciação 
e aprovação do Colégio de Dirigentes a mesma será publicizada.

As informações de ordem de convocação encontram-se disponíveis no 
site do IF Baiano no link http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf.
 
Não existe portaria enviada pela DGP, inexiste pedido de provimento. As 
limitações fazem parte da PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 
109, DE 27 DE ABRIL DE 2017 publicada no DOU 
de 12/05/17. 

 

Segue o link com a ordem de convocação por 
cotas: http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-
convocacao.pdf
 
 
 

Responsável pela Resposta nuing - nucleo de ingresso + secretária de colegiados

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

codpe + gabinete

Prazo Limite para Recurso 05/01/2018

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

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

19/12/2017 10:08 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

26/12/2017 13:29 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

05/01/2018 20:52 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

16/01/2018 08:56 Recurso de 2a. instância registrado SOLICITANTE

http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf
http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf
http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf
http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf
http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf


30/01/2018 13:49 Recurso de 2a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

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 05/01/2018 20:52

Prazo de Atendimento 15/01/2018

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Origem da Solicitação Internet

Justificativa



Prezados boa noite: Eu solicitei informações em relação ao código vago para Psicólogo, originado da 
aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães Moura proveniente do campus de Guanambi, sob Portaria 
nº 1.699 de 15/09/2017, e na oportunidade solicitei do Instituto Federal Baiano os seguintes documentos: 1- 
Cópia de Ata da 4ª Reunião Ordinária do CODIR realizada no dia 06/11/2017, que tratou em relação ao cargo 
vago de Psicóloga proveniente de aposentadoria voluntária da servidora do campus Guanambi (Portaria nº 
1.699 de 15/09/2017), e a possibilidade de remanejamento da vaga do cargo supracitado para o campus 
Itaberaba; A resposta fornecida “Em relação a Ata, a mesma está sendo finalizada e que após apreciação e 
aprovação do Colégio de Dirigentes a mesma será publicizada”, não satisfaz e não responde a informação 
solicitada, na medida em que já se passaram aproximadamente dois meses da realização dessa reunião e a 
ATA foi produzida e redigida no dia da realização da própria reunião e aprovada na reunião subsequente. Ou 
seja, ainda que em esboço, essa ATA já foi produzida e finalizada e o IFBAIANO já possui o teor do conteúdo 
discutido em reunião, fazendo parte dessa discussão o tópico mencionado acima, em relação à possibilidade de 
remanejamento do cargo de Psicólogo do Campus de Guanambi para o Campus de Itaberaba; sendo assim, 
reitero o pedido da cópia de Ata da 4ª Reunião Ordinária do CODIR realizada no dia 06/11/2017; 
________________________________________________________________________ 2- Número da 
portaria, a qual o DGP enviou ao MEC solicitando o provimento do código vago; A resposta fornecida “Não 
existe portaria enviada pela DGP, inexiste pedido de provimento. As limitações fazem parte da PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 109, DE 27 DE ABRIL DE 2017 publicada no DOU de 12/05/17.” ”, não satisfaz e não 
responde a informação solicitada, PRIMEIRO: Ainda que inexista pedido de provimento do IFBAIANO para o 
MEC, existe um documento enviado no mês de dezembro de 2017 do Campus de Itaberaba para o 
Departamento de Gestão de Pessoas do IFBAIANO solicitando o profissional de Psicologia, em virtude da 
demanda urgente desse profissional. Sendo assim, existe hoje uma demanda urgente e relevante de psicólogo 
no campus de Itaberaba (a própria Administração, nas figuras do diretor do campus de Itaberaba e do reitor do 
IFBAIANO, já têm ciência dessa situação e já solicitaram uma solução). O campus de Itaberaba, hoje, já tem 
turmas em funcionamento e em breve outras turmas surgirão, e fica inviável o funcionamento do campus sem as 
intervenções e atuação desse profissional da área de Psicologia; inclusive, o campus está funcionando em 
desacordo com o padrão de funcionamento dos demais campi do IFBAIANO, ou seja, sem a atuação do 
Psicólogo. SEGUNDO: A resposta não satisfaz e não responde a informação solicitada, na medida em que a 
portaria citada NÃO LIMITA o provimento do cargo vago citado oriundo de aposentadoria voluntária (até mesmo 
porque se refere a um CÓDIGO DE VAGA JÁ EXISTENTE, sendo assim, já estava previsto no orçamento, na 
medida em que os salários da funcionária aposentada continuariam a serem pagos, caso a mesma não tivesse 
solicitado à aposentadoria), inclusive o “Art. 7º da PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 109, DE 27 DE ABRIL 
DE 2017 publicada no DOU de 12/05/17.” diz: “Considerando os aspectos de relevância e urgência, os Ministros 
de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Educação poderão, excepcionalmente, analisar e 
autorizar demandas que não se enquadrem nos prazos previstos nesta Portaria.” Sendo assim, existe demanda 
urgente e relevante de psicólogo no campus de Itaberaba (reafirmo que a própria Administração, nas figuras do 
diretor do campus de Itaberaba e do reitor, já tem ciência dessa situação e já solicitaram uma solução). Essa 
solução se apresenta plausível e possível, haja visto o próprio IFBAIANO dispõe desse código vago dentro da 
própria instituição; e considerando a sua autonomia administrativa, pode prover o cargo a partir de suas 
demandas. A realidade hoje é que existe DEMANDA urgente de um profissional de Psicologia para o campus de 
Itaberaba, PROFISSIONAL APROVADO e HOMOLOGADO em concurso público vigente, assim como CÓDIGO 
VAGO DISPÓNIVEL para ser provido. Diante disso, solicito o documento enviado do Campus de Itaberaba para 
o Departamento de Gestão de Pessoas do IFBAIANO solicitando o profissional de Psicologia. 
________________________________________________________________________ 3- Solicito a planilha 
de provimento que será utilizada para provimento do código baseado na lei de cotas. A planilha, cujo IFBAIANO 
está adotando para convocação nesse concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015. Essa resposta 
atendeu parcialmente a solicitação, na medida em que apresentou a planilha através do link: “Segue o link com 
a ordem de convocação por cotas: http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf” que IFBAIANO está adotando para 
convocação nesse concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015, no entanto, não informou 
especificamente o provimento do código vago originado da aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães 
Moura proveniente do campus de Guanambi, sob Portaria nº 1.699 de 15/09/2017. Respeitando a Lei de Cotas 
12.990/14 e o critério adotado pelo IFBAIANO para convocação, o próximo candidato a ser nomeado para a 
oitava vaga surgida dentro da validade do concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015, no cargo de 
Psicologia será o segundo colocado, aprovado e homologado, na reserva de cotas para pardos e negros? 
Diante disso, solicito informação de qual o próximo candidato a ser nomeado, respeitando a Lei de Cotas e o 
critério que está sendo adotado pelo IFBAIANO. Atenciosamente, Iza Mara Santos Moura Psicóloga CRP-03 / 
12354 izzamou@gmail.com (71) 98607-2127 / 99216-6442 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Data da Resposta Não respondido

Prazo para Disponibilizar Informação  - 

Tipo Resposta  - 

Justificativa



- 

Responsável pela Resposta

#Erro

Prazo Limite para Recurso  - 

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não Informado

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 16/01/2018 08:56

Prazo de Atendimento 22/01/2018

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Origem da Solicitação Internet

Justificativa



Prezados bom dia. O prazo para obtenção das informações solicitadas, em primeira instância, foi até 15 de 
janeiro de 2018. Como esse prazo não foi respeitado, pois não obtive nenhuma resposta, recorro em segunda 
instância com o objetivo de obter as informações já solicitadas e não respondidas. Eu solicitei informações em 
relação ao código vago para Psicólogo, originado da aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães Moura 
proveniente do campus de Guanambi, sob Portaria nº 1.699 de 15/09/2017, e na oportunidade solicitei do 
Instituto Federal Baiano os seguintes documentos: 1- Cópia de Ata da 4ª Reunião Ordinária do CODIR realizada 
no dia 06/11/2017, que tratou em relação ao cargo vago de Psicóloga proveniente de aposentadoria voluntária 
da servidora do campus Guanambi (Portaria nº 1.699 de 15/09/2017), e a possibilidade de remanejamento da 
vaga do cargo supracitado para o campus Itaberaba; A resposta fornecida “Em relação a Ata, a mesma está 
sendo finalizada e que após apreciação e aprovação do Colégio de Dirigentes a mesma será publicizada”, não 
satisfaz e não responde a informação solicitada, na medida em que já se passaram aproximadamente dois 
meses da realização dessa reunião e a ATA foi produzida e redigida no dia da realização da própria reunião e 
aprovada na reunião subsequente. Ou seja, ainda que em esboço, essa ATA já foi produzida e finalizada e o 
IFBAIANO já possui o teor do conteúdo discutido em reunião, fazendo parte dessa discussão o tópico 
mencionado acima, em relação à possibilidade de remanejamento do cargo de Psicólogo do Campus de 
Guanambi para o Campus de Itaberaba; sendo assim, reitero o pedido da cópia de Ata da 4ª Reunião Ordinária 
do CODIR realizada no dia 06/11/2017; 
________________________________________________________________________ 2- Número da 
portaria, a qual o DGP enviou ao MEC solicitando o provimento do código vago; A resposta fornecida “Não 
existe portaria enviada pela DGP, inexiste pedido de provimento. As limitações fazem parte da PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 109, DE 27 DE ABRIL DE 2017 publicada no DOU de 12/05/17.” ”, não satisfaz e não 
responde a informação solicitada, PRIMEIRO: Ainda que inexista pedido de provimento do IFBAIANO para o 
MEC, existe um documento enviado no mês de dezembro de 2017 do Campus de Itaberaba para o 
Departamento de Gestão de Pessoas do IFBAIANO solicitando o profissional de Psicologia, em virtude da 
demanda urgente desse profissional. Sendo assim, existe hoje uma demanda urgente e relevante de psicólogo 
no campus de Itaberaba (a própria Administração, nas figuras do diretor do campus de Itaberaba e do reitor do 
IFBAIANO, já têm ciência dessa situação e já solicitaram uma solução). O campus de Itaberaba, hoje, já tem 
turmas em funcionamento e em breve outras turmas surgirão, e fica inviável o funcionamento do campus sem as 
intervenções e atuação desse profissional da área de Psicologia; inclusive, o campus está funcionando em 
desacordo com o padrão de funcionamento dos demais campi do IFBAIANO, ou seja, sem a atuação do 
Psicólogo. SEGUNDO: A resposta não satisfaz e não responde a informação solicitada, na medida em que a 
portaria citada NÃO LIMITA o provimento do cargo vago citado oriundo de aposentadoria voluntária (até mesmo 
porque se refere a um CÓDIGO DE VAGA JÁ EXISTENTE, sendo assim, já estava previsto no orçamento, na 
medida em que os salários da funcionária aposentada continuariam a serem pagos, caso a mesma não tivesse 
solicitado à aposentadoria), inclusive o “Art. 7º da PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 109, DE 27 DE ABRIL 
DE 2017 publicada no DOU de 12/05/17.” diz: “Considerando os aspectos de relevância e urgência, os Ministros 
de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Educação poderão, excepcionalmente, analisar e 
autorizar demandas que não se enquadrem nos prazos previstos nesta Portaria.” Sendo assim, existe demanda 
urgente e relevante de psicólogo no campus de Itaberaba (reafirmo que a própria Administração, nas figuras do 
diretor do campus de Itaberaba e do reitor, já tem ciência dessa situação e já solicitaram uma solução). Essa 
solução se apresenta plausível e possível, haja visto o próprio IFBAIANO dispõe desse código vago dentro da 
própria instituição; e considerando a sua autonomia administrativa, pode prover o cargo a partir de suas 
demandas. A realidade hoje é que existe DEMANDA urgente de um profissional de Psicologia para o campus de 
Itaberaba, PROFISSIONAL APROVADO e HOMOLOGADO em concurso público vigente, assim como CÓDIGO 
VAGO DISPÓNIVEL para ser provido. Diante disso, solicito o documento enviado do Campus de Itaberaba para 
o Departamento de Gestão de Pessoas do IFBAIANO solicitando o profissional de Psicologia. 
________________________________________________________________________ 3- Solicito a planilha 
de provimento que será utilizada para provimento do código baseado na lei de cotas. A planilha, cujo IFBAIANO 
está adotando para convocação nesse concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015. Essa resposta 
atendeu parcialmente a solicitação, na medida em que apresentou a planilha através do link: “Segue o link com 
a ordem de convocação por cotas: http://ifbaiano.edu.br/portal/servidor/wp-
content/uploads/sites/5/2016/06/parametros-para-convocacao.pdf” que IFBAIANO está adotando para 
convocação nesse concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015, no entanto, não informou 
especificamente o provimento do código vago originado da aposentadoria da servidora Célia Regina Guimarães 
Moura proveniente do campus de Guanambi, sob Portaria nº 1.699 de 15/09/2017. Respeitando a Lei de Cotas 
12.990/14 e o critério adotado pelo IFBAIANO para convocação, o próximo candidato a ser nomeado para a 
oitava vaga surgida dentro da validade do concurso Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015, no cargo de 
Psicologia será o segundo colocado, aprovado e homologado, na reserva de cotas para pardos e negros? 
Diante disso, solicito informação de qual o próximo candidato a ser nomeado, respeitando a Lei de Cotas e o 
critério que está sendo adotado pelo IFBAIANO. Atenciosamente, Iza Mara Santos Moura Psicóloga CRP-03 / 
12354 izzamou@gmail.com (71) 98607-2127 / 99216-6442 

Resposta ao Recurso de 2ª Instância

Data da Resposta 30/01/2018 13:49

Prazo para Disponibilizar Informação -



Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezada Iza,

 

Sua demanda foi engaminhada para três setores distintos, seguem respostas:

Quanto a Ata solicitada, o setor responsável Informou que a Ata está sendo finalizada e que após apreciação e 
aprovação, na próxima reunião do Colégio de Dirigentes, a mesma será publicizada. Vale informar que ainda 
não houve reunião do colégio de dirigentes, desde a ultima reunião que a senhora fez referência, não sendo 
possível liberar a ata antes da apreciação dos integrantes do colegiado.

Sobre o documento do Campus Itaberaba para o DGP, encontra-se anexado a este sistema.

A planilha solicitada encontra-se também anexada.

Sobre o pedido de informação sobre qual o próximo candidato a ser nomeado, respeitando a Lei de Cotas e 
ocritério que está sendo adotado pelo IFBAIANO, o setor responsável respondeu:

Havendo provimento a ser efetuado na área de Psicologia, dentro da validade do concurso do Edital nº 64/2015, 
a próxima convocação será feita a partir da lista de candidatos negros, conforme parâmetros apresentados no 
arquivo anexo. Como a 1ª candidata classificada nessa lista já foi nomeada, a próxima convocação será a da 2ª 
candidata classificada.

 

Aproveito a oportunidade para pedir desculpas pela demora em respondê-la.

Encontramo-nos á disposição para dirimir eventuais dúvidas,

cordialmente,

 

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta

#Erro

Prazo Limite para Recurso 09/02/2018

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não


