
Dados da Resposta

Data de resposta 14/09/2015 16:47

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado,

Por conta do número de campus que o IF Baiano possui e pela 
pluralidade de cargos que o atendem, tanto de nível médio como 
superior, a comissão do concurso está analisando os dados para 
distribuir as vagas entre os campi desta Instituição. Vale lembrar que, 
durante a vigência do edital do concurso, a administração pública pode 
convidar candidatos (que podem aceitar ou não) para nomeações em 
outros locais, no interesse e necessidade da administração. O que 
demostra a dinamicidade do processo de preenchimento de vagas.

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

Dados do Pedido

Protocolo 23480012951201566

Solicitante LEANDRO SILVA SANTANA

Data de abertura 31/08/2015 11:44

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de atendimento 21/09/2015

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 Vagas para Assistente em Administração no concurso do IF BAIANO 
2015.

Detalhamento Solicita-se,informação referente ao quadro de vagas do concurso para o 
IF BAIANO 2015. Principalmente se haverá vagas para o cargo de 
assistente em administração e quais unidades abrirão vagas para tal 
certame. Necessita-se  dessas informações para evitar especulações que 
prejudicam aos interessados    de ingressarem na instituição.

Esperando ser atendido, agradeço antecipadamente.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

31/08/2015 11:44 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

14/09/2015 16:47 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


