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RESOLVE:

 

Art. 1° - Designar as(os) servidoras(es) abaixo relacionadas(os) para comporem Comissão de Transição de Gestão com  o
 objetivo  de  garantir  a continuidade  da prestação  dos  serviços  pela Instituição em conformidade com os princípios da
administração pública:

 

 

NOME
CAMPUS

 

SIAPE

 

Nivea de Santana Cerqueira
Camaçari 2114553

 

Maria Estela Smolka Ramos
Salvador

 

1196977

 

Philipe Murilo Santana de Carvalho
Ilhéus 1679829

 

Rildo Barbosa de Oliveira
Reitoria

 

1573022

Fábio Lemos Mota Ufba 2582048

Jancarlos Menezes Lapa Salvador 1533494

Jenner Miranda de Carvalho Salvador 1098461

 

 

 



 

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 Reitoria dos elementos necessários à sua gestão.

 

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

 

Art. 4° -  O processo de transição deverá ocorrer na Reitoria e nos campi em que houve 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. 5° -  Nos campi em que houve mudança na Direção-Geral, os atuais dirigentes poderão, se necessário, emitir portaria
designando comissão de transição.

 

 

Art. 6º  -  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
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