
Dados da Resposta

Data de Resposta 31/05/2016 11:33

Tipo de Resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Alessandra,

Segundo setor responsável, as convocações são de acordo com a 
demanda do instituto, não podemos prever prazo para nomeação.

cordialmente,

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 23480008692201650

Solicitante Alessandra Souza Maia Lobo

Data de Abertura 21/05/2016 10:11

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de Atendimento 13/06/2016

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 Sobre minha possível convocação para o cargo de Assistente de aluno do 
concurso de 2012

Detalhamento Gostaria de obter informações sobre a possível convocação dos 
candidatos do cadastro de reserva do concurso de 2012. Estou nesta lista 
e tenho acompanhado pelo DOU as convocações publicadas. Uma vez 
que também acompanho outros processos concernentes ao IF Baiano 
tenho ciência de três códigos vagos para o meu cargo, o de Assistente de 
aluno. Sendo que dois resultarão das seleção de remoção interna de um 
servidor de Bom Jejus da Lapa, um de Guanambi e o outo da exoneração 
de um servidor também do campus de Bom Jesus. Ainda gostaria de 
saber o por quê da demora dos contatos para possível convocações. 
Também gostaria de tomar ciência, se uma vez que foram inaugurado os 
campus de Itaberaba, Xique Xique e Serrinha, se há possibilidade de 
sermos convidados para assumir nestes novos campus. O nosso 
concurso só tem validade até setembro, por isso o motivo da minha 
inquietação. Dsde já agradeço cordialmente.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

21/05/2016 10:11 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

31/05/2016 11:33 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


