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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 359 de 24 de janeiro de 2020.

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, nomeada pelo Decreto MEC de 23.12.2019, publicado no DOU de 24.12.2019, seção 2, página
1, no uso de suas atribuições legais,

 

RESOLVE:

 

Art. 1° - Designar as(os) servidoras(es) abaixo relacionadas(os) para comporem Comissão de
Transição do Campus Juazeiro e Centro Tecnológico de Referência de Casa Nova com o objetivo de 
garantir a continuidade  da prestação  dos serviços pela Instituição em conformidade com os princípios da
administração pública:

NOME CAMPUS SIAPE

Vânia Santos da Silva Oliveira Juazeiro 2393253

Paulo Frederico Leite Rodrigues Ribeiro Juazeiro 2178161

Fernando Santos da Paixão Juazeiro 3079274

Juliana Mousinho Saphira Andrade   Juazeiro 2135437

 

Art. 2º - A Comissão de Transição, quando necessário, poderá solicitar informações a qualquer setor da
IFBA, mediante requerimento ao  responsável pelo setor.

 

Art. 3º - Caberá à Comissão de Transição:

            I. proceder ao levantamento de informações junto às diversas unidades administrativas e campi do
IFBA para subsidiar as ações de planejamento em todos os aspectos da gestão institucional;

            II. contatar diretamente as Pró-Reitorias, Assessorias, Diretorias, Departamentos e Coordenações,
sempre que for necessário;

            III. realizar as demais atividades necessárias para o bom e ágil andamento dos trabalhos da
Comissão de Transição, a fim de prover à futura Gestão do Campus dos elementos necessários à sua
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administração.

Parágrafo único ― As informações e dados solicitados às unidades administrativas,  campi e polos serão
disponibilizados, de forma imediata, à Comissão de Transição, salvo necessidade de prazo diverso,
devidamente justificado.

 

Art. 4° -  O processo de transição ocorrerá no Campus Juazeiro por conta da mudança na Direção Geral,
pautando-se nos princípios da continuidade administrativa, da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público.

 

Art. 5º  -  A Comissão de Transição terà prazo de 60 dias para finalização dos trabalhos, a contar da data
da publicação do ato normativo.

 

Luzia Matos Mota

Reitora do IFBA

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em
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