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Solicitante Derlaine Cristina Souza Lima

Data de Abertura 11/10/2016 16:02

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 03/11/2016

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 Aproveitamento de candidatos homologados em outro concurso público 
da União

Detalhamento Tenho um cliente que foi aprovado em um concurso público para o cargo 
de Professor em uma unidade do Instituto Federal. Seu nome consta na 
lista de homologação, mas ele tinha interesse de, dentro das 
possibilidades, tomar posse em uma unidade mais próxima de sua 
residência. Tal manobra está prevista no edital do concurso em que foi 
aprovado:

19.11. O IF Baiano poderá, a seu exclusivo critério e obedecendo às 
normas legais pertinentes, admitir candidatos homologados em 
Concursos Públicos e não nomeados, de outras Instituições de Ensino, 
bem como ceder a essas Instituições candidatos homologados e não 
nomeados, nos termos deste Edital.
19.11.1. Para a concretização das admissões constantes deste item, 
deverá a parte interessada formalizar a requisição e a parte cedente 
registrar documentalmente seu aceite, após ouvido o candidato.

Gostaria de solicitar gentilmente informações de como realizar esse 
trâmite, a quais pessoas ou órgãos devemos nos dirigir para fazer tal 
solicitação e os procedimentos. 
Desde já agradeço pela atenção.

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 08/11/2016 10:21

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Derlaine,

Segunso setor responsável, a escolha do campus segue a ordem de 
convocação dos candidatos, os melhores classificados terão prioridade 
na escolha do campus.

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta franciane - 07/11/2016 email

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

diretoria gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 18/11/2016

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

11/10/2016 16:02 Pedido Registrado para o Órgão MEC – 
Ministério da Educação

SOLICITANTE

13/10/2016 12:34 Pedido Reencaminhado para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

MEC – Ministério da Educação

08/11/2016 10:21 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


