
Dados da Resposta

Data de resposta 21/10/2015 15:31

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado Ivan,

Resposta encontra-se em anexo.

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Classificação do Pedido

Categoria do pedido Governo e Política

Subcategoria do pedido Administração pública

Número de perguntas 4

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Pedido

Protocolo 23480014845201517

Solicitante Ivan Luis Lira de Santana

Data de abertura 06/10/2015 16:50

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de atendimento 26/10/2015

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 Quantitativo de redistribuições no âmbito deste Instituto Federal

Detalhamento Prezados,

Solicito, por gentileza, que os seguintes questionamentos me sejam 
respondidos, acerca da redistribuição de cargos, que tem fundamento no 
artigo 37, da lei 8.112/90, e que tenham ocorrido no âmbito deste 
Instituto:

1) Qual o quantitativo de processos de redistribuição que tramitaram e 
que foram deferidos no âmbito deste Instituto entre 01/01/2014 e 
06/10/2015?

2) Este Instituto realizou redistribuições para cargos em que havia 
aprovados em concurso público vigente?

3) Nos processos são observados os requisitos presentes no artigo 37 da 
lei, principalmente no que tange ao interesse da administração?

4) Este Instituto realiza redistribuição a pedido do servidor, tendo em vista 
que, conforme §1º do artigo 37 da lei 8.112/90, a redistribuição só poderia 
ocorrer de ofício?

Por fim, informo que tais questionamentos estão sendo feitos para fins 
acadêmicos.

Origem da Solicitação Internet



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

06/10/2015 16:50 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

21/10/2015 15:31 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

21/10/2015 15:42 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

26/10/2015 12:33 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

26/10/2015 13:01 Recurso de 2a. instância registrado SOLICITANTE

29/10/2015 17:45 Recurso de 2a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

Dados do Recurso de 1ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Data de Abertura 21/10/2015 15:42

Prazo de Atendimento 26/10/2015

Tipo de Recurso Informação incompleta

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezados, agradeço as respostas. Entretanto, no que se refere ao item "1" da consulta, que trata do quantitativo 
de processos que tramitaram neste Instituto no período de 01/01/2014 até a presente data, solicito, por 
gentileza, que seja informado o quantitativo exato, pois, não obstante as portarias sejam publicadas no Diário 
Oficial da União, o IFBaiano com certeza temo controle desse quantitativo, pois, como a consulta se refere a um 
período longo, e considerando a quantidade de redistribuições que são publicadas diariamente no DOU, torna-
se inviável, até impossível, que eu faça a referida pesquisa.

Agradeço novamente as informações.

Resposta Recurso

Data da Resposta 26/10/2015 12:33

Prazo Limite para Recurso 05/11/2015

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Parcialmente deferido

Justificativa

Prezado Ivan,

Resposta encontra-se em anexo.

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Recurso de 2ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação



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

Data de Abertura 26/10/2015 13:01

Prazo de Atendimento 03/11/2015

Tipo de Recurso Informação incompleta

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezados,

Agradeço novamente a rapidez na resposta à solicitação, entretanto não é crível que uma Instituição do porte do 
IFBaiano não tenha um controle dos registros dos servidores que ingressam e saem por redistribuição.

Além do mais, não é uma quantidade exorbitante de processos que enseje uma grande demanda de trabalho do 
Instituto.
Falo isso porque, por exemplo, o Instituto Federal da Bahia - IFBA -, que tem um porte muito maior que o 
IFBaiano, têm todos os registros, e que, inclusive, já me foram fornecidos.

Nesses termos, peço encarecidamente que os dados me sejam repassados, tendo em vista que são de uma 
importância para o desenvolvimento do meu trabalho acadêmico.

Resposta Recurso

Data da Resposta 29/10/2015 17:45

Prazo Limite para Recurso 12/11/2015

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Parcialmente deferido

Justificativa

Prezado Ivan,

A resposta encontra-se em anexo. 
Por conta da estrutura organizacional desta Instituição, a resposta de 2º instância foi respondida pela mesma 
autoridade que respondeu o recurso de 1º instância, uma vez que trata-se da autoridade máximo desta 
Instituição.

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não


