
NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
 

Assunto: Resposta às solicitações de informações sobre a 
habilitação/formação/titulação exigida para os cargos de Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico e Técnico – Administrativo em Educação, de que tratam os 
Editais nº 90/2012 e 91/2012, respectivamente.  

 
 
Tendo em vista o considerável número de ligações telefônicas e e-mail de pessoas 
solicitando informações de que a habilitação/formação/titulação que possuem atendem 
à exigida para os cargos, esta Comissão de Acompanhamento e Supervisão dos 
Concursos Públicos para os cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e Técnico –Administrativo em Educação, delibera que: 
 

1. Em consonância com a Súmula do Superior Tribunal de Justiça nº 266, de 
22/05/2002, publicada no Diário da Justiça de 29/05/2002, a comprovação da 
habilitação/formação/titulação exigida para os cargos só se dará no ato da 
posse. Sendo assim, todos os brasileiros natos ou naturalizados, ou se de 
nacionalidade portuguesa, amparados pelo Estatuto de Igualdade entre 
Brasileiros e Portugueses, de acordo com o Decreto nº 70.436/72 poderão se 
inscrever nos referidos concursos públicos; 

2.  A Comissão de Acompanhamento e Supervisão dos Concursos Públicos não 
possui competência para emissão de informações à respeito da  
habilitação/formação/titulação que os solicitantes possuem e se atendem à 
exigida para os cargos, pois esta atribuição é de pertinência do Núcleo de 
Ingresso – NUING do IF Baiano, no ato da posse, SOMENTE quando da 
apresentação e análise de toda a documentação necessária para tal; 

3. Embasados no princípio da impessoalidade e razoabilidade, devido esta 
deliberação possuir cunho administrativo e não jurídico, a Comissão, a partir da 
divulgação desta nota, entende não ser mais necessário responder a e-mails ou 
ligações telefônicas que tratem do assunto acima referenciado; 

4. Quaisquer outras dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: 
concursos2012@ifbaiano.edu.br 

 

Salvador, 31 de maio de 2012. 
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