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Portaria nº 113, de 19 de agosto de 2022.
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – IFBA – CAMPUS IRECÊ , no uso de suas atribuições legais conferidas através da Portaria
nº 19, de 2 de janeiro de 2020 publicada no D.O.U nº 2, de 3/01/2020, tendo em vista a constituição
da Comissão Permanente de Comunicação do Campus Irecê (CCOM/Campus Irecê), através da Portaria
nº 105, de 10 de agosto de 2022 (2444821) e considerando o Processo SEI 23460.001493/2022-05,
 
RESOLVE:

Art. 1º. Determinar prazos e procedimentos para os serviços executados pela Comissão Permanente de
Comunicação do Campus Irecê do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA , constituída através
da Portaria nº 105, de 10 de agosto de 2022 (Documento SEI 2444821):

 
TABELA DE PRAZOS

Comissão Permanente de Comunicação (CCOM) - Campus Irecê 2022
 

Descrição do Serviço Prazo para execução da Comissão de Comunicação (CCOM)*
Texto “jornalístico” 4 dias úteis**
Texto informativo 1 dia útil

Cartaz 4 dias úteis
Folder 5 dias úteis***

Card redes sociais 3 dias úteis
Banners e produtos web (para exibição no site) 4 dias úteis

Publicação de Editais Gerais e de licitação 2 dias úteis
Construção de página no site para processos seletivos 3 dias úteis

Publicação de Retificação de Editais Gerais e de licitação 24 horas****
Edição de vídeos (1min) 5 dias úteis
Outros produtos/serviços Sob consulta

 
* Os prazos podem ser alterados conforme demandas da comissão;
**O prazo será contado a partir da disponibilização de informações, entrevistas e respostas por parte do setor/pessoa solicitante.
*** Construção coletiva com o solicitante;
****O prazo será contado a partir da disponibilização das informações.

Art. 2º. Os prazos para demais trabalhos, deve-se consultar previamente o presidente da Comissão de
Comunicação.
Art. 3º. Os trabalhos de design podem ter até 2 (duas) modificações. A partir da terceira solicitação de
mudança em layout/peça, a solicitação de trabalho será reenviada para a lista de solicitações. Por isso, é
importante que o solicitante saiba exatamente o que deseja e oriente o "designer/produtor"  antes da iniciação
do trabalho.
Art. 4º. Nos casos de solicitação de mais de 1 (um) item o setor/solicitante deve-se conversar com o
Presidente da Comissão de Comunicação sobre os prazos.
Art. 5º. O envio de solicitações, imagens e vídeos à Comissão de Comunicação deve ser feito pelo e-mail da
Assessoria de Comunciação: ascom.ire@ifba.edu.br, o u para o ambiente/unidade SEI ASCOM.IRE. A
depender do tamanho do(s) arquivo(s) deve-se consultar o presidente da Comissão de Comunicação sobre
como fazer a transferência.
Art. 6º. Para solicitação dos serviços de comunicação/divulgação, deve-se utilizar formulário específico para
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tal finalidade, disponível na página da Comunicação no site, bem como no Sistema Eletrônico de Informação -
SEI. As orientações sobre a abertura de Solicitação de Serviço de Comunicação também estão disponíveis no
site e na base de conhecimento do tipo de processo SEI gerado como “Publicações”.
Art. 7º. As divulgações que precisam de autorização ou análise de outros setores deverão ser feitas e
encaminhadas via SEI, do contrário poderão ser enviadas diretamente por e-mail.
Art. 8º. As solicitações fora do prazo mínimo poderão ser desconsideradas. É imprescindível que a
observância dos prazos de solicitação e as orientações de serviço.
Art. 9º. Para dar continuidade à prestação dos serviços com os procedimentos e prazos já adotados no
Campus, esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 

JEIME NUNES DE ANDRADE
Diretor-Geral 

IFBA Campus Irecê
SIAPE : 1852036

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Diretor(a) Geral,
em 19/08/2022, às 16:50, 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 2461174 e o código CRC E344FE91.
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