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Resposta de Candidato

Processo: 23278.010155/2021-32

À Coordenação de Temporários - Cotemp,

1. NOME DO CANDIDATO

Após entrar em contato (ou tentar) com o candidato (Informar apenas o Nome completo do candidato,
como no convite/convocação, sem abreviações):

ISABELA ALVES MATTOS

2. DECISÃO

Informo que sua decisão foi (informar apenas: Aceitou, Não Aceitou, Não Compareceu ou Não poderá
Assumir):

Não compareceu

3. MOTIVO

Se a resposta do item '2' foi 'Não poderá assumir', favor especificar o motivo (ex.: Titulação incompatível,
Carga Horária Incompatível, Não cumpriu o intersticio de 24 meses...):

 

4. ENCAMINHAMENTO

Deseja convocar novo candidato? (Infomar apenas SIM ou NÃO...):

Sim

TERMO DE COMPROMISSO (IMPORTANTE)

Atesto a ciência da legislação vigente, especialmente das leis 8.112/90 e 8.745/93, e de que:

1. Este processo trata, única e exclusivamente, da solicitação de professor(a) substituto(a), logo, a
inclusão de qualquer solicitação diversa desta, acarretará devolução sumária do processo até que haja a
exclusão/ cancelamento do documento que esteja viciando o objeto do processo;

2. Caso haja necessidade de alguma alteração nas informações fornecidas neste formulário, este deverá
ser excluído/ cancelado, permitindo, deste modo, a inclusão de novo formulário, com as informações
corrigidas. Serão sumariamente ignoradas alterações em documentos intercorrentes (despachos,
memorandos, comunicados...);

3. Deverei acompanhar o processo no SEI, tendo em vista que todo e qualquer contato se dará por este
meio;

4. Caso a resposta do item 2 tenha sido "Aceitou", haverá a conclusão provisória do processo em tela, e
tão logo haja a entrega da documentação, deverá ser prosseguimento ao procedimento admissional -
vide instruções da Cotemp -, ciente de que caso haja divergência na documentação apresentada ou
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desistência ulterior, basta adicionar novo formulário de resposta atualizando a situação ora
apresentada;

5. Documentos posteriores a este formulário não alterarão ou cancelarão seu teor, logo, para retificar
informações contidas neste formulário, ele deverá ser cancelado e ser preenchido novamente. Caso
o pedido exarado no formulário venha a ser cancelado, basta excluir o documento;

6. A não exatidão das informações apresentadas no requerimento acarretarão devolução sumária do
processo.

Lauro de Freitas, Em 15 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LORENA PEREIRA ARAÚJO, Coordenador(a) de
Gestão de Pessoas, em 15/02/2022, às 14:38, 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 2187638 e o código CRC 7C2B6F3D.

9 2187638v2


