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Resumo Vagas para docentes de Artes 

Detalhamento Bom dia, 

Gentileza informar se nos campi deste instituto federal há vagas para 
docente de Artes, para jornada de 40 horas. Caso haja, favor especificar 
o campus em questão. 

Grato pela informação.

Att.
Gilbert 

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de resposta 28/09/2015 11:20

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Gilbert,

Atualmente, temos lista de candidatos remanescentes para docentes de 
artes do concurso nº 90, de 2012, que foi renovado. Caso novo edital de 
concurso contemple o cargo de professor de arte, necessariamente, será 
preciso respeitar a lista do concurso anterior (por ter sido renovado, só 
irá expirar em 2016), conforme Constituição Federal, em seu artigo 37, 
incisos II e III:
(...)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos 
será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira;
(...)

Não possuímos cargos de professor de artes vago, mas, na necessidade 
e interesse da administração Pública, poderão surgir vagas, ou por conta 
de vacância ou quando chegarem do MEC, principalmente porque esta 
Instituição possui ainda para inaugurar os campi: xique-xique, serrinha, 
alagoinhas, itaberaba.                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                    

Cordialmente,

Tamilsi Cerqueira
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