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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 Ata e Filmagem de Sorteio do Tema para o Concurso Público EBTT 
ocorrido dia 21/02/16

Detalhamento Participei do concurso para professor ao Instituto Federal Baiano, cuja 
primeira fase realizou-se no dia 21/02/16.
Segundo consta no Edital (item 9.4): ''"O sorteio do tema para CADA área 
ocorrerá na cidade de Salvador, em um dos locais de prova, antes do 
horário definido para o fechamento dos portões, na presença de 2 (dois) 
candidatos, de representante(s) da Comissão do Concurso Público do IF 
Baiano e de represente(s) da FUNRIO, os quais assinarão termo 
atestando a idoneidade e a segurança do processo''. 
Na prática sortearam um código do tema para todas as áreas (Química, 
geografia, computação, zootecnia, etc.), afetando a segurança jurídica 
dos candidatos por desrespeito a cláusula expressamente prevista no 
Edital (em anexo). Além de não disponibilizarem aos candidatos o amplo 
acesso do termo após a prova (ata do sorteio dos temas), que contraria 
ao princípio da publicidade , visto que o ato foi realizado em local fechado 
e restrito.
Foi relatado também, por vários candidatos, que o tema n° 1 já estava 
grifado na lista de temas que estava disponível no quadro.
Outro fato ocorrido foi a consulta de material ao adentrar na sala onde 
ocorreu o concurso, onde este ato foi permitido em alguns locais onde 
ocorreu a prova.
Também em alguns locais de prova tem-se o relato de pessoas utilizando 
relógios digitais e também de celular que tocou dentro da sala de aula 
durante a prova.
Como o sorteio deve ser um ato público, solicito a filmagem do sorteio 
com todos os detalhes, local, nome dos candidatos que presenciaram o 
sorteio e todas as confirmações que existia dentro de uma urna (ou 
qualquer outro aparato para sorteio) os temas enumerados de 1 a 10.

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de resposta 17/03/2016 17:48

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Carla,

Em relação às suas solicitações que se enquadram em pedido de 
informação, relato o seguinte: obtive resposta pela área técnica que não 
houve filmagem. Encaminho, em anexo, cópia da ata com local, nome 
das pessoas que presenciaram o sorteio. 

Cordialmente,

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Governo e Política

Subcategoria do pedido Administração pública

Número de perguntas 2

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não
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