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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO Nº 1593/2019/DGP-DEAP.REI

Prezados,

A portaria foi emitida com base no formulário de requerimento e dados extraídos do siape em 29/04/2019,
estando pendente de assinatura, o que pode ocorrer em até 5 (cinco) dias. Deste modo, este processo deve ser
retornado APENAS caso não haja assinatura em 5 (cinco) dias úteis ou a necessidade de alterar informações
contidas na portaria, cujo teor segue abaixo:

O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e considerando o teor do
processo nº 23471000619201991, resolve:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor DANILO DA SILVA TOSTA, SIAPE 3101341, Técnico em
contabilidade, para exercer a função de Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, FG-02, do
Campus Feira de Santana.
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Caso haja necessidade de eventual alteração ou cancelamento da portaria, favor solicitar por meio dos
formulários 'Deap: Cancelamento de Portaria' ou 'Deap: Retificação de Portaria', que deverão ser incluídas no
mesmo processo onde consta a portaria que sofrerá alteração/cancelamento. Esta solicitação deverá ser
direcionada ao DEAP (DGP-DEAP.REI) e o fortuito pedido de nova portaria deverá ser feito após a
confirmação da alteração, em:

1. Novo processo: Na hipótese de retificação; ou

2. No mesmo processo: caso o pedido tenha sido de cancelamento.

Att.,

Em 09 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FABIO GOMES FONTELES GALVAO, Chefe do
Departamento de Administração e Pagamento, em 09/05/2019, às 00:49, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1076154 e o código CRC 913E898F.
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