
Dados da Resposta

Data de Resposta 31/05/2016 11:05

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Carla,

Segundo setor responsável, A convocação é realizada de acordo com o 
previsto no edital e respeitando a estrita ordem de classificação e 
atendendo a previsão das cotas.

Responsável pela Resposta

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Prazo Limite para Recurso 10/06/2016

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

Dados do Pedido

Protocolo 23480008381201691

Solicitante CARLA FERREIRA SANTOS RANGEL CRUZ

Data de Abertura 17/05/2016 14:52

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 06/06/2016

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 Chamada concurso 2015

Detalhamento Existe uma candidata que concorreu as vagas para cotas de negro, mas 
como ela se classificou na ampla concorrência, prevalece a ampla 
concorrência para efeito de classificação. Gostaria de saber se no 
momento da chamada, para obedecer aquela proporção de chamada,  
essa candidata vai figurar como cotas ou como ampla concorrência . Por 
exemplo, se na classificação geral estou em 5 de 8 vagas e essa 
candidata está em 3, acreditando  na proporção 2 AC - 1CN - 1 AC - 1CD 
(não teve CD para o meu cargo), na vaga destinada para CN, será essa 
candidata ou a próxima da lista de CN? No caso, eu continuaria em 5 ou 
passaria para 6 posição? Outra coisa, no edital diz que o candidato que 
concorrer às cotas tem que figurar nas duas listas mesmo que 
classificado na ampla concorrência, e ela só aparece na lista de ampla 
concorrência.. Será  que houve algum erro? Segue anexo o DOU.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

17/05/2016 14:52 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

31/05/2016 11:05 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


