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Data de abertura 07/10/2015 16:43

Orgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

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

Prazo de atendimento 27/10/2015

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 Retificação de edital de concurso público

Detalhamento Boa tarde.

Na condição de interessado no "Concurso Público para Provimento de 
Cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico" deste 
Instituto, recorro a esta prestigiosa Instituição para que o edital do referido 
concurso público seja retificado por motivo de ILEGALIDADE.

O Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, estabelece no artigo 19 
que:

"Art. 19 - Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, 
as seguintes informações:

(...) XIII - enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais 
agrupamentos de provas".

Em posição contrária à legislação estabelecida, o edital não contém a 
"enunciação precisa das disciplinas das provas".

Muito pelo contrário, está estabelecido no cronograma que somente no 
dia 12/11/2015 ocorrerá a "divulgação na internet dos temas de cada área 
para a prova discursiva e prova de desempenho didático".

Nestes termos, solicito deferimento da minha solicitação e que o edital 
seja retificado com brevidade.

Atenciosamente,

Themístocles Martins Alves Rodrigues

Origem da Solicitação Internet



Dados da Resposta

Data de resposta 22/10/2015 17:39

Tipo de resposta Acesso Concedido

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

Resposta Prezado,

A publicação da retificação ocorreu e consta no site da organizadora do 
concurso no sítio eletrônico:http://www.funrio.org.br/

Cordialmente,

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

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

07/10/2015 16:43 Pedido Registrado para o Órgão IF BAIANO – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

22/10/2015 17:39 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano


