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 Oficializa o

fluxo

de processo que

demanda análise e emissão de parecer jurídico, pela

Procuradoria Federal junto

ao

Ins tuto Federal Baiano.

  

O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANOO SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no uso das

suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1352, de 21/05/2018, publicada no DOU de 22/05/2018, Seção 2,

página 23, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e na Lei nº 11.892, de

29/12/2008, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO:, CONSIDERANDO:

-  as ações para modernização administra va do Ins tuto Federal Baiano;

- a necessidade de norma zar e de publicar os fluxos oficiais de processos no âmbito ins tucional, com vistas a

permi r uma tramitação eficiente e padronizada; e

- o que consta do Processo n° 23327.251982.2022-32, de 08 de junho de 2022,

RESOLVE:RESOLVE:  

Art. 1º Oficializar o fluxo de processo que demanda análise e emissão de parecer jurídico, pela Procuradoria

Federal junto ao Ins tuto Federal Baiano, conforme procedimentos relacionados no Anexo I.

Art. 2º Ins tuir, a par r da data de assinatura desta Portaria, a u lização do Sistema Unificado de Administração

Pública (SUAP) - h ps://suap.i aiano.edu.br/, como instrumento oficial de autuação, tramitação,

acompanhamento e controle do processo referenciado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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ANEXO IANEXO I

h ps://suap.i aiano.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento_digitalizado/408123/
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