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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 Cessão de candidatos aprovados

Detalhamento ASSUNTO: Cessão de candidatos aprovados e homologados 

Prezado (a), Venho por meio deste, na qualidade de candidato 
homologado no concurso para Assistente em Administração do IF 
Bahiano Edital nº 64/2015, indagar se esta instituição possui interesse em 
ceder candidatos homologados no supracitado concurso para o IFBA. 

Antemão, em contato com o IFBA, obtive a informação que o mesmo 
possui interesse em aproveitar candidatos homologados no concurso do 
IF Baiano, inclusive já foi enviado ofício para esta instituição solicitando 
aproveitamentos de candidatos, entre eles, de 07 Assistentes 
Administrativos.

É de se destacar a importância da cessão destes candidatos solicitados 
pelo IFBA, principalmente para àqueles que estão no cadastro de reserva. 

Ademais, importante frisar que o IF Baiano lançou recentemente novo 
concurso para diversos cargos, dentre eles, para o cargo de Assistente 
em Administração. O que mostra que a cessão destes candidatos não 
impactará sobremaneira na reposição de vacâncias deste instituto.

Ressalto que o edital do IF Bahiano Edital nº 64/2015 para provimento de 
cargos técnico- administrativos prevê a possibilidade de aproveitamento 
de candidatos devidamente classificados e homologados, conforme 
cláusula do edital que transcrevo abaixo:
“16.11. 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. (GRIFO)
16.11.1. 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. ''

Atenciosamente, 
Ricardo Jesus da Silva

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de Resposta 27/10/2016 14:48

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Ricardo,

Segue texto da resposta do setor responsável:

O APROVEITAMENTO DE CONCURSO SÓ PODERÁ ACONTECER 
APÓS O IF BAIANO REALIZAR O PROVIMENTO DE SEUS CÓDIGOS 
DE VAGAS DESOCUPADOS, NO ENTANTO AINDA ESTAMOS EM 
FASE DE PROVIMENTO.(fim do texto)

cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta Franciane Andrade de Morais - CODP - 181016

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Direitora de gestão de pessoas

Prazo Limite para Recurso 07/11/2016

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
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