
Dados da Resposta

Data de resposta 23/10/2015 18:14

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezada Rafaela,

Quando ocorre vacância, o código do cargo não fica mais vinculado ao 
campus de origem e pode ser usado para atender a necessidade de 
outro campus ou Reitoria. Assim, os cargos vagos ao qual se refere já 
não possuem vinculação com um local em específico. Desta forma, as 
vagas que foram lançadas no concurso serão preenchidas na 
necessidade e interesse da administração. 
Espero ter dirimido suas dúvidas.

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira

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 23480014626201538

Solicitante Rafaela Maria da Conceição Silveira

Data de abertura 01/10/2015 13:41

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de atendimento 21/10/2015

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 Solicitação de informação quanto a lotação das vagas previstas em edital

Detalhamento Foi publicado Edital nº 64/2015, de 17 de setembro de 2015 destinado ao 
provimento de cargos pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, em vagas existentes 
no Quadro Permanente de Pessoal do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano, porém não foi indicado no edital qual a 
lotação das vagas previstas.
Estou ciente que as vagas que surgem no decorrer da validade do 
certame podem ser referentes a qualquer um dos campis do IF BAIANO, 
mas as que já estão previstas em edital correspondem a cargos vagos, 
por esse motivo, solicito informações quanto aos locais de trabalho 
correspondentes aos cargos já previstos em edital para Técnico 
Administrativo e Auxiliar Administrativo.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

01/10/2015 13:41 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

23/10/2015 18:14 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


