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RESUMO 

 

 

Esta investigação teve como objetivo analisar as dificuldades encontradas pelos Institutos 

Federais de Educação e, de modo mais particular, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), para a manutenção e a fixação dos seus servidores em campi localizados 

nas cidades mais distantes da capital do Estado e de sua Região Metropolitana. A abordagem 

metodológica utilizada nesta pesquisa é exploratória, descritiva e documental, por se enquadrar na 

categoria de estudo de caso. Neste trabalho, se ressaltou a importância de compreender acerca do perfil 

dos servidores que ingressam no Instituto Federal da Bahia, após a sua aprovação no concurso público, 

ou seja, quais são os desejos e anseios que os servidores trazem consigo a partir do momento em que 

assumem os cargos e passam a fazer parte da instituição. Foram discutidas, também, as questões que 

envolvem as necessidades da instituição que, ao promover o concurso público para o provimento dos 

cargos, espera que esses servidores possam assumir as vagas que foram ofertadas para o 

preenchimento nos campi localizados, também, nas cidades do interior do Estado. Como resultado do 

estudo, foram apresentadas sugestões que visem à possibilidade de incentivos a esses servidores que 

demonstrarem o interesse de se fixarem de modo definitivo nessas cidades e, desta forma, 

estabilizarem o quadro funcional dos campi do interior. Por fim, conclui-se que, para que seja possível 

fazer com que a Rede Federal de Educação Profissional consiga sucesso na sua expectativa de 

interiorização da educação, faz-se necessário pensar em formas de incentivarmos profissionais 

qualificados a permanecerem no campus localizado em cidades de pequeno e médio porte, visando, 

com isso, tanto a possibilidade de se levar uma educação pública, gratuita e de qualidade a essas 

localidades como também fomentar o desenvolvimento social e econômico dessas regiões. 

 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Permanência. Fixação de servidores 
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RESUMEN 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las dificultades encontradas, por los institutos federales 

de educación y, de modo más particular, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), para el mantenimiento y la fijación de sus servidores en campus ubicados en las 

ciudades más distantes de la capital del Estado y de su Región Metropolitana. El enfoque 

metodológico utilizado en esta investigación es exploratorio, descriptivo y documental, ya que entra 

en la categoría de estudio de caso. En este trabajo, se enfatizó la importancia de comprender sobre el 

perfil de los servidores que ingresan en IFBA, después de su aprobación en el concurso público, o sea, 

cuáles son los deseos y anhelos que los servidores traen consigo a partir del momento en que asumen 

los cargos y pasan a formar parte de la institución. También discutimos las cuestiones que involucran 

las necesidades de la institución que, al promover el concurso público para la provisión de los cargos, 

espera que esos servidores puedan asumir las vacantes que se ofrecieron para el llenado en los campus 

ubicados, también, en las ciudades del interior del estado. Como resultado del estudio, presentamos 

sugerencias que apunten a la posibilidad de incentivos a esos servidores que demuestren el interés de 

fijarse de modo definitivo en esas ciudades y, de esta forma, estabilizar el cuadro funcional de los 

campus del interior. Por último, concluye que, para que sea posible hacer que la Red Federal de 

Educación Profesional logre éxito en su expectativa de interiorización de la educación , se hace 

necesario pensar en formas de incentivar profesionales cualificados a permanecer en el campus 

ubicado en ciudades de pequeño y medio porte, buscando, con ello, no sólo la posibilidad de llevar una 

educación pública, gratuita y de calidad a esas localidades, sino también fomentar el desarrollo social 

y económico de esas regiones. 

 

Palabras clave: Educación Profesional. Permanencia. Fijación de servidores. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho nasce da expectativa deste pesquisador em analisar as dificuldades 

encontradas pelos Institutos Federais de Educação (IFE’s) e, de modo mais particular, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), na manutenção e 

fixação dos seus servidores em campi localizados nas cidades mais distantes da capital do 

Estado e de sua Região Metropolitana. 

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e, dentro dessa perspectiva, começou-se a pensar a oferta de uma educação 

profissional e tecnológica com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional e de acordo essa nova ordem institucional da rede federal de educação profissional, 

trazida com a concepção da nova lei, surge um olhar para a necessidade de desenvolvimento 

local e regional.  

Desta forma, cumpre aos Institutos Federais de Educação a oferta de uma educação 

que fomente o desenvolvimento no país, de modo que surja um projeto de nação mais justo 

para as populações mais vulneráveis social e economicamente.  

Segundo Pacheco (2011 p. 32): 

 

Vislumbra-se que se constituam em marco nas políticas educacionais no Brasil, pois 

desvelam um projeto de nação que se pretende social e economicamente mais justa. 

Na esquina do tempo, essas instituições podem representar o desafio a um novo 

caminhar na produção e democratização do conhecimento.  

 

Nesse sentido, Oliveira (2013 p. 2) destaca que a educação profissional precisa ser 

referenciada como uma democratização do acesso ao ensino e à formação de profissionais que 

fomentarão o desenvolvimento nacional e regional, estimulando, assim, a sua permanência no 

interior do país. Paralelamente às políticas públicas voltadas à educação profissional a nova 

institucionalidade tem a expectativa de contribuir para a redução das desigualdades sociais e 

territoriais e, em consequência, a superação da miséria. A sociedade também acalenta 

expectativas positivas relativas a essas instituições. Para grande parte da população a 

educação profissional é o locus de qualificação profissional para o ingresso no mundo do 

trabalho. 

Por conta desta necessidade em fomentar o desenvolvimento social e econômico em 

regiões carentes de políticas públicas no país, a expansão da rede federal de educação levou 

os institutos federais para todos os estados da federação com o propósito de interiorizar essas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
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instalações, abrangendo regiões e cidades onde não existia oferta de educação profissional 

pública federal, com a premissa de que uma educação de qualidade pode promover nos 

indivíduos dessas regiões a capacidade de produzir conhecimentos de maneira que possa 

transformar a realidade dessas pessoas, influenciando, desta forma, o próprio futuro da região. 

Contudo, ao passo em que as políticas públicas desta expansão discutem sobre a 

influência entre o desenvolvimento local e global, é de suma importância à observação atenta 

para que esse pensamento não se transforme em uma expropriação ou até mesmo uma 

exploração da população local por interesses do mercado. 

Por isso, entende-se ser de vital importância a chegada, a permanência e a 

continuidade de bons quadros de servidores nos campi instalados nas localidades mais 

interiorizadas das regiões do país, sobretudo, pela urgência em se fazer a experiência da 

educação profissional e tecnológica funcionar, pois, para que haja um desenvolvimento local 

e regional de maneira sustentável é condição sine qua non a contribuição desses servidores 

nessas localidades.      

Para isto, é importante que esses servidores conheçam a trajetória da Rede Federal de 

Educação Profissional, com o consequente surgimento do Instituto Federal da Bahia, nos dias 

de hoje, nos moldes concebidos pela lei 11.892/08, desde a sua origem, com a criação das 

Escolas de Aprendizes e Artífices, até o momento atual, destacando a reflexão sobre os passos 

necessários para a elaboração de um projeto institucional de caráter pedagógico com a 

finalidade de desenvolvimento da formação profissional, buscando atender às diferentes 

demandas traçadas ao longo de um processo histórico até o momento das atuais necessidades 

para a formação profissional na contemporaneidade.  

Conhecer a evolução do Instituto Federal da Bahia é, certamente, uma forma de 

praticar as lições aprendidas com o tempo e, assim, contribuir, cada vez mais, para um ensino 

público, gratuito e de qualidade. 

Esse conhecimento da história e trajetória da Rede Federal de Educação e, 

consequentemente, do Instituto Federal da Bahia (IFBA) é importante para a compreensão, 

por parte dos seus servidores, em contribuir com a continuidade da mesma.   

Pelo acima exposto, a ideia de desenvolver esta pesquisa surgiu dos desafios existentes 

da necessidade de manutenção dos servidores ingressos no Instituto Federal da Bahia (IFBA) 

nos campi mais afastados da capital do Estado, pois se observou, a partir dos números obtidos 

através do cômputo dos processos de remoção disponibilizados pela Coordenação de 

Movimentação de Pessoal (COMOP), que ocorreram entre os anos de 2009 a 2018, e ainda 

ocorrem, no âmbito do IFBA, especialmente a partir do ano de 2010, que os novos servidores 

desta instituição, sobretudo os que são lotados nos campi mais distantes da cidade de 
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Salvador/BA, anseiam por serem lotados o mais brevemente possível em outro campus 

causando, com isso, certa instabilidade na localidade de lotação originária, no sentido em que 

os campi não conseguem equilibrar o seu quadro de servidores devido à grande volatilidade 

destes. Um dado que merece destaque é o fato de que grande parte dos processos de remoção 

origina-se dos próprios servidores interessados na remoção, ou seja, essas remoções, em 

regra, ocorrem na modalidade “a pedido, a critério da administração” logo, a pedido do 

servidor.   

Por esta razão e, procurando investigar os motivos dessa movimentação de servidores 

dentro do IFBA, surge a seguinte indagação: Quais são as razões que têm levado os 

servidores do IFBA a uma necessidade de movimentação dentro da instituição? 

Pode-se verificar, através dos processos de remoção utilizados para esta pesquisa, um 

aumento significativo no número de pedidos de remoção de servidores, ocorridos a partir de 

2009, o que coincide com o momento da mudança de institucionalidade e da própria expansão 

da Rede, gerada pela lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o que implica uma relação de 

causa e efeito.  

Por todo o acima exposto é que surgiu o interesse em pesquisar o fenômeno da 

movimentação dos servidores no âmbito do IFBA, movimentação essa observada de maneira 

empírica, para ao final do estudo comprovar cientificamente se, de fato, esse fenômeno se 

comprova e qual o grau de implicação para a instituição. 

Dentro deste contexto, este trabalho teve como base os seguintes objetivos específicos: 

apresentar a realidade das movimentações dos servidores do Instituto Federal da Bahia; 

pesquisar as razões que levam esse servidor a desejar ser movimentado para Salvador ou 

Região Metropolitana (outro campus); descrever os impactos que essas movimentações causam 

na instituição; analisar por meio da identificação, descrição e explicação, as dificuldades 

encontradas pelos campi do interior em decorrência da não permanência do servidor no 

campus original de lotação e, por fim, criar uma cartilha que vise informar e conscientizar os 

servidores da instituição sobre a importância da sua permanência no campus de origem. 

Considerando tudo isto, justifica-se essa pesquisa pela necessidade em se verificar a 

ocorrência do desejo de não permanência desses servidores em campus mais afastado dos 

grandes centros urbanos, as implicações negativas que essa não permanência provoca na 

comunidade local e, em maior grau, na própria instituição e como essa atitude coloca em risco 

a vocação da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica para o desenvolvimento local e regional. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
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ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

 

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi exploratória, descritiva e 

documental, por se enquadrar na categoria de estudo de caso, pois busca entender as 

peculiaridades de um dado fenômeno social que ocorre em contextos identificáveis. 

Segundo Gil (2002, p. 42):  

 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: levantamento bibliográfico e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão.  

 

E, ainda, conforme Triviños (1987, p. 110):  

 

 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade.  

 

 

Cabe salientar que se buscou, a partir desta pesquisa, analisar o fenômeno da 

movimentação de servidores dentro do IFBA e, consequentemente, a partir desta análise, 

verificar quais foram (e continuam sendo) os impactos dentro da referida instituição, 

sobretudo, durante o período da expansão da rede federal de educação profissional, ou seja, a 

partir do ano de 2009. 

De acordo com os procedimentos e técnicas utilizadas nesta pesquisa, tais como: 

verificação e análise dos processos de remoção do IFBA do período de 2009 a 2018, consulta 

aos documentos institucionais que versam sobre movimentação de pessoal, bem como pela 

maneira de como o problema é tratado, podemos dizer que esta pesquisa possui caráter 

documental e quantitativo. 

A metodologia que se adotou visou favorecer a combinação mais justa entre os 

métodos qualitativos e quantitativos, onde buscamos utilizar dos métodos de: coleta de dados, 

consultas à legislação vigente e documentos institucionais, a observação participante, bem 

como o levantamento do quantitativo de processos de remoção de servidores ocorridos ao 

longo dos anos 2009 a 2018. 

Landry (2003) afirma que a análise qualitativa interpreta o material estudado com o 

auxílio, destacando algumas categorias analíticas e descrevendo suas características. Outra 

classificação que pode ser dada a esta pesquisa é que ela é documental.  

Segundo Gil (2002, p. 46), a pesquisa documental é uma “fonte rica e estável de 

dados”, pois apresenta alguns benefícios, tais como: baixos custos, ser uma pesquisa que não 
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exige o contato direto com os sujeitos da investigação, possibilitar uma leitura mais detalhada 

das fontes, etc. Para este autor, este tipo de pesquisa é semelhante à pesquisa bibliográfica, o 

que diferencia uma da outra é a natureza das fontes obtidas.  

Acerca da pesquisa documental Pádua (1997, p. 62) defende que: 

 

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido 

largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de 

descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características ou tendências. 

 

Devemos nos atentar que a análise de documentos é uma técnica decisiva para a 

pesquisa em ciências humanas e sociais e para que ela seja validada deverá ser realizada a 

partir de informações autênticas. 

 Com base nesta autenticidade, iniciamos a nossa pesquisa através de dados levantados 

junto à Coordenação de Movimentação de Pessoal (COMOP) e à Coordenação de Arquivo e 

Atendimento de Pessoal (CAAP), ambas as coordenações vinculadas à Diretoria de Gestão de 

Pessoas (DGP) do IFBA, a fim de obtermos acesso aos documentos para a realização da 

análise, bem como a divulgação dos resultados.  

Além de quantitativa, qualitativa e documental, ressaltamos que esta investigação é, 

também, uma pesquisa educativa que se baseia na transformação da realidade social. Desta 

maneira, sabemos que todo paradigma responde a uma ideologia social e política e que 

nenhuma ciência pode ser considerada totalmente neutra ou objetiva. 

Ao tratar do desafio de educar pela pesquisa, Demo (2003, p. 10), aborda uma 

educação voltada para a formação do sujeito competente, com autonomia intelectual, 

capacidade de formulação própria.  

Conforme Demo (2003, p. 2), “educar pela pesquisa tem como condição primeira que 

o profissional da educação seja pesquisador, em outras palavras, que maneje a pesquisa como 

princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana.” Demo (2003) trata a 

pesquisa partindo de um caminho didático e investigativo.  

A partir do desenvolvimento das novas ideias, que entendem a educação como 

realidade sociocultural, surgem dois importantes paradigmas sobre a pesquisa educativa: o 

interpretativista e o crítico. Ambos fazem parte de um conjunto de normas que pautam toda a 

pesquisa e que é partilhado por toda a academia científica. 

O paradigma interpretativista busca compreender e interpretar a realidade, assim como 

as ações, intenções e percepções dos sujeitos, enquanto que o paradigma crítico possui uma 

realidade dinâmica, diversa e evolutiva. Nele, os participantes estão ativos em uma realidade 
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sócio–histórica que visa à emancipação do ser humano, a recuperação dos elementos do 

pensamento social e a formação de um juízo de valor.  

De acordo com Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa:  

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, com valores, 

crenças, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de 

variáveis, 

 

Logo, não se procura com esta pesquisa apenas enumerar e medir os objetos 

estudados, mas sim, também, obter dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos, buscando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos sujeitos.  

Por isso, foram coletados os dados dos processos de remoção solicitados pelos 

servidores (técnico-administrativos e docentes) do IFBA, no período de 2009 a 2018, por 

meio de levantamento e análise dos processos que trataram da movimentação de pessoal da 

referida instituição, posto que por meio destes recursos, o “pesquisador busca obter informes 

contidos nos processos dos atores sociais” (MINAYO, 2001, p. 57). Em seguida, essas 

informações foram submetidas à ordenação quantitativa, à interpretação, classificação e 

análise dos dados. 

A documentação escrita compreende desde legislação; “normas, pareceres, cartas, 

memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de 

programa de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares” (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 38).  

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 178), os documentos oficiais “constituem 

geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer respeito a atos individuais, ou, ao 

contrário, atos da vida política, de alcance municipal, estadual ou nacional”. Cabe ao 

pesquisador o cuidado em analisar e compreender o contexto no qual o documento foi criado, 

para identificar as intenções verdadeiras e reais objetivos de sua elaboração.  

Para Cellard (2008, p. 299) examinar o contexto social/global é essencial na análise de 

documentos, pois esse contexto trará algumas pistas sobre os intuitos e as finalidades 

legítimas do documento a ser analisado. Desta maneira, “é necessário um estudo do momento 

político, interno e externo, em que os documentos foram elaborados, para compensar certos 

desvios” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 181).  

Nesse pensamento, Chizzotti (2010, p. 117) comenta que o pesquisador deve 

ultrapassar o texto, segundo ele é preciso ter cuidado para: 
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[...] não se restringir ao que está expresso nas parcelas do texto, mas fazer uma 

leitura do contexto e das circunstancias em que a mensagem foi feita, e autorizar 

uma leitura subjacente ao texto, aquilo que está além do que é manifesto, e, 

deliberada ou inconscientemente, é preterido: as omissões, as ignorâncias 

consentidas [...].  

 

Deste modo, “é essencial que o pesquisador mantenha um olhar crítico, bem como 

uma reflexão contínua, para que suas interpretações não sejam antecipadas, errôneas ou 

imprecisas, pois a análise documental trata-se de um método que demanda grande 

concentração, pois é possível dizer muitas coisas em apenas poucas linhas”. (CELLARD, 

2008, p. 314).   

Visando assegurar a validade dos dados obtidos, garantir a profundidade e dar 

credibilidade a esta pesquisa e seus resultados, este estudo utilizou diversos instrumentos para 

a coleta de dados, tais como fichas de registro de documentos para a pesquisa documental e 

fichas de registros bibliográficos para a pesquisa bibliográfica, bem como suas respectivas 

análises, após o cruzamento dos dados.  

 

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em uma introdução e sete capítulos, sendo o primeiro 

capítulo, denominado História da educação profissional e tecnológica que procura traçar a 

trajetória da Rede Federal de Educação Profissional e, consequentemente, do Instituto Federal 

da Bahia, desde sua origem até o momento atual, destacando a reflexão sobre os passos 

necessários para a elaboração de um projeto institucional de caráter pedagógico com a 

finalidade de desenvolvimento da formação profissional, buscando atender as diferentes 

demandas traçadas ao longo de um processo histórico até o momento das atuais necessidades 

para a formação profissional na contemporaneidade.  

Posteriormente, o capítulo 2, Aspectos legais do instituto da remoção, procura 

elucidar, pormenorizadamente, o artigo 36 da lei nº. 8.112/1990, que trata acerca das regras 

gerais do instituto da remoção. O referido artigo normatiza as modalidades legais da remoção 

e conduz os servidores públicos, que são regidos por esta lei, pelo caminho que os mesmos 

devem percorrer para pleitearem as suas remoções, considerando as particularidades que cada 

inciso do artigo 36 da referida lei traz. 

Este capítulo também explicita sobre as regras internas do IFBA acerca das remoções, 

que foram estabelecidas pela Resolução nº. 77/2011 e que visou suprir as lacunas deixadas 

pela lei nº. 8.112/90. 
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No Capítulo 3, A situação dos campi diante do fenômeno da movimentação de 

pessoal no IFBA, passamos a analisar a situação vivenciada pelos campi da referida 

instituição diante da dificuldade de atender aos anseios dos seus servidores em serem 

removidos e, por esta razão, não conseguirem a estabilidade necessária em seu quadro 

funcional de modo que lhe permita a prestação de bons serviços à comunidade. 

Considerando que o IFBA, com sua estrutura multicampi, está consideravelmente 

interiorizado e, por isso, precisa contemplar os seus campi com a devida e adequada estrutura 

para que seja possível o bom desenvolvimento de sua missão, qual seja: a prestação de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade. 

Por isso, este capítulo se preocupa em analisar as necessidades que os campi têm na 

manutenção e fixação dos seus servidores, bem como, também, de uma estrutura necessária 

para o seu funcionamento, como por exemplo: condição satisfatória da estrutura física do 

imóvel onde o campus deva funcionar; pessoal que realizará os serviços de limpeza e 

vigilância devidamente contratados através de empresas que terceirizam esses serviços; e, por 

fim, os seus servidores (docentes e técnico-administrativos) que desenvolverão as atividades 

típicas da instituição. 

O quarto capítulo, O perfil do servidor do Instituto Federal da Bahia e as 

propostas para se enfrentar os problemas causados pela movimentação de pessoal na 

instituição, trata da questão da movimentação de pessoal no IFBA, levando em consideração 

as características e o perfil dos servidores, além de apresentar algumas sugestões que visem 

reduzir as dificuldades encontradas para a manutenção dos servidores em campus localizado 

no interior do Estado. 

 Com a expansão da Rede Federal de Educação e a profusão de concursos públicos 

que ocorreu no país nesses últimos dez anos, observou-se um novo qual seja: a movimentação 

de novos servidores pelos diversos Institutos Federais de Educação (IFE’s) e seus respectivos 

campi espalhados por todo o território nacional. Por esta razão, o presente capítulo busca 

demonstrar qual é o perfil do novo servidor que tem ingressado na instituição para que seja 

possível se pensar em alternativas que consigam viabilizar a manutenção desses servidores em 

suas lotações originárias.  

O quinto capítulo, Aspectos legais da política de movimentação de pessoal, 

apresenta a análise das políticas de movimentação de pessoal no serviço público, com um 

breve retrospecto da legislação que trata da gestão de pessoas, sobretudo, no que diz respeito 

às políticas de movimentação dos servidores nos Institutos Federais de Educação, visando 

uma melhor distribuição da força de trabalho nesses órgãos. Este capítulo está subdividido no 

tópico: Análise documental na política de movimentação de pessoas no IFBA que trata 
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especificamente dos documentos internos do IFBA que dizem respeito à política de pessoal, 

para que se compreendam quais são as diretrizes que vêm sendo adotadas pela instituição no 

sentido de se organizar as questões da movimentação dos seus servidores. 

No sexto capítulo, Análise dos dados, apresentamos a análise dos dados propriamente 

ditos. Neste capítulo, explicitamos todas as informações que se conseguiu extrair dos 

processos de remoção que foram objetos da análise correspondente ao período de 2009 a 

2018.  

Já no sétimo capítulo, intitulado O Produto Educacional, passamos a apresentar e 

descrever o produto educacional, fruto desta pesquisa, pois percebemos a importância e a 

necessidade de se apresentar uma cartilha que fosse útil para demonstrar aos servidores da 

instituição a realidade do Instituto Federal da Bahia (IFBA) no que tange às questões de 

movimentação do seu pessoal e da grande volatilidade de servidores dentro da instituição, 

conduzindo a mesma para uma situação de dificuldade na manutenção e fixação dos seus 

quadros nas lotações originárias. 

A última parte deste estudo fica reservada para as Considerações Finais, onde os 

propósitos da pesquisa serão reforçados e será apresentada uma visão geral acerca da atual 

situação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e, mais especificamente, do 

Instituto Federal da Bahia (IFBA).  
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CAPÍTULO 1: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem início com o surgimento 

do Decreto nº. 7.566, em 23 de setembro de 1909. O então presidente Nilo Peçanha criou as 

Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados, oferecendo educação profissional 

para a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Nilo Peçanha preocupou-se com os menos favorecidos, e o que o levou à criação 

dessas instituições de ensino, está explicitada no texto do decreto nº 7.566, como segue:  

 

 Considerando: 

[...] que o aumento constante da população das cidades exige que se facilitem às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela 

existência e que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como 

fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade 

ignorante, escola do vicio e do crime. Que é um dos primeiros deveres do Governo 

da República formar cidadãos úteis à Nação (...) (BRASIL, 1909) 

 

O Decreto conjecturava as condições para a instalação das escolas e a forma de 

funcionamento, que era das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Neste período 

funcionavam apenas as oficinas de trabalho manual ou mecânico, que podiam ser até às 5 

horas da tarde, segundo a conveniência e necessidade do Estado e da indústria local. À noite 

funcionava o curso primário, que era obrigatório para os alunos que não sabiam ler, escrever 

e/ou contar. Também era disponibilizado o curso de desenho para aqueles alunos que 

necessitassem dessa matéria. 

 A constituição da renda da escola estava assim descrita no Decreto nº. 7.566: 

 

Art. 10. Constituirá renda da escola o producto dos artefactos que sahirem de suas 

officinas.  

 

§ 1o. Esta renda será arrecadada pelo director da escola, que com ella satisfará a 

compra de materiais necessarios para os trabalhos das officinas.  

 

§ 2o. Semestralmente o director dará balanço na receita e despeza das officinas e 

recolherá o saldo à Caixa Economica ou Collectoria Federal, para o destino 

consignado no artigo seguinte.  

 

Art. 11. A renda liquida de cada officina será repartida em 15 quotas iguaes, das 

quaes uma pertencerá ao director, quatro ao respectivo mestre e 10 serão distribuidas 

por todos os alumnos da officina, em premios, conforme o gráo de adeantamento de 

cada um e respectiva aptidão.  

 

Art. 12. Haverá annualmente uma exposição dos artefactos das officinas da escola, 

para o julgamento do gráo de adeantamento dos alumnos e distribuição dos premios 

aos mesmos. 
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Art. 13. A comissão julgadora para a distribuição dos prêmios a que se referem os 

arts. 11 e 12 será formada pelo director da escola, o mestre da respectiva oficina e O 

inspector agricola do districto.  (BRASIL, 1909)  

 

De acordo com Rocha (2009, p. 52) na Bahia, foi em 27 de janeiro de 1910 que a 

instituição entrou em funcionamento. O Centro Operário da Bahia estava localizado no bairro 

do Pelourinho, onde se encontra atualmente o Solar do Ferrão. Neste período oferecia os 

cursos de sapataria, alfaiataria, ferraria, marcenaria e encadernação. 

Ainda segundo Rocha (2009, p. 52) a escola mudou-se depois para o Largo dos Aflitos 

e em 1º de Maio de 1926, a instituição foi transferida para o Barbalho, onde se encontra 

localizada até os dias de hoje. No ano de 1942 passou para a condição de Escola Técnica de 

Salvador. Os programas para os cursos eram formulados pelo diretor da escola, de acordo 

com os mestres, e submetidos à aprovação do ministro. O regimento interno era expedido pelo 

ministro e regulamentava o funcionamento da escola e sua administração, bem como 

estabelecia as atribuições e deveres dos empregados.  

De 1956 a 1961, o governo de Juscelino Kubitschek marcou o aprofundamento da 

relação entre Estado e economia. O objetivo era formar profissionais orientados para as metas 

de desenvolvimento do país.  

Em 1959, a Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro, permitiu que as escolas de ensino 

industrial mantivessem cursos de aprendizagem básicos ou cursos técnicos, com o objetivo de 

proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica, possibilitando ao educando integrar-se 

na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus estudos, bem como 

preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio. Também 

transformou as escolas técnicas em autarquias, com personalidade jurídica própria e 

autonomia didática, administrativa, técnica e financeira (BRASIL, 1959). 

No cenário baiano, em 1965, a Escola Técnica de Salvador passou a ser conhecida 

como Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA e, posteriormente, através da união com o 

Centro de Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC transformou-se em Centro Federal de 

Educação Tecnológica, antigo CEFET-BA.  

Algumas cidades baianas fizeram parte dessa trajetória centenária de promoção de 

educação profissional. Inicialmente Salvador, depois Vitória da Conquista, Barreiras, Valença 

e Eunápolis.  

Dentro deste contexto de expansão das escolas técnicas federais, Cunha (2000, p. 131) 

observa que:  

Uma das primeiras consequências da autonomia das escolas técnicas federais foi a 

progressiva eliminação dos cursos básicos, fazendo com que a quase totalidade das 

escolas se restringissem aos cursos técnicos que as caracterizavam. 
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Com a publicação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica criando os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) passou-se a pensar uma educação profissional e 

tecnológica com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.  

Com a publicação da lei supracitada, forma-se a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e foram criados 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Esta nova instituição pública de ensino possui natureza jurídica 

autárquica, possuindo autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-pedagógica 

e disciplinar, conforme dito acima. Os institutos federais de educação podem ofertar educação 

superior, básica e profissional, possuindo uma estrutura multicampi, especializados na oferta 

de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Segundo 

Pacheco (2011, p. 13), trata-se de “um modelo institucional absolutamente inovador em 

termos de proposta político-pedagógica”. 

Entretanto, para viabilizar este novo modelo de instituição foi preciso promover não 

apenas a transformação ou integração das antigas estruturas, mas a própria expansão e 

interiorização da Rede como um todo. 

A implantação dos Institutos Federais, desde os primeiros registros e debates, sempre 

esteve relacionada ao conjunto de políticas para a educação profissional e tecnológica em 

curso. Isso significa que, para trilhar o caminho que leva a essas instituições, passamos 

necessariamente pela expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. 

(BRASIL, 2010, p. 6).  

A partir do advento da nova lei, vem sendo construídas novas unidades escolares, cuja 

distribuição ocorre pelos mais diversos municípios brasileiros. Segundo Pacheco (2011 p. 18), 

os IF’s tem como missão estarem articulados com as políticas públicas:  

 

Os Institutos Federais ressaltam a valorização da educação e das instituições 

públicas, aspectos das atuais políticas assumidos como fundamentais para a 

construção de uma nação soberana e democrática, o que, por sua vez, pressupõe o 

combate às desigualdades estruturais de toda ordem. 

 

Conforme essa nova ordem institucional da rede federal de educação profissional, 

trazida com a concepção da nova lei, começa a surgir uma preocupação com a necessidade de 

desenvolvimento local e regional. Por conta desta necessidade, a expansão da Rede levou os 

institutos federais para todos os estados da federação com o propósito de interiorizar essas 

instalações, abrangendo regiões e cidades onde não existia oferta de educação profissional 

pública federal com a premissa de que uma educação de qualidade pode promover nos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
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indivíduos dessas regiões a capacidade de produzir conhecimentos de maneira que possa 

transformar a realidade dessas pessoas, contribuindo, desta forma, para o progresso da região. 

Com isso, uma das responsabilidades dos institutos federais é promover uma educação 

de qualidade, em conjunto com as forças produtivas locais e regionais, levando em 

consideração as vocações produtivas dessas localidades. Contudo, ao passo em que as 

políticas públicas desta expansão discutem sobre a influência entre o desenvolvimento local e 

global, é de suma importância a observação atenta para que essa dinâmica seja positiva para 

todos os envolvidos. 

Por isso, a lei nº 11.892/08, que cria os institutos federais traz como finalidades e 

características dessas instituições, conforme positivado em seu artigo 6º, In verbis: 

 

Art. 6º Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional;  

 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais. 

 
Por todo o exposto, entende-se que é de vital importância a chegada, a permanência e 

a continuidade de bons quadros de servidores nos campi instalados nas localidades mais 

interiorizadas das regiões do país, sobretudo, pela urgência em se fazer a experiência da 

educação profissional e tecnológica funcionar, pois para que haja um desenvolvimento local e 

regional de maneira sustentável, conforme preconiza a legislação, é condição sine qua non a 

contribuição desses servidores nessas localidades.  
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS LEGAIS DO INSTITUTO DA REMOÇÃO 

 

 

Conforme positivado na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 em seu artigo 36, o 

instituto da Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, in verbis: 

 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de 

remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).  

I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97). 

II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 

militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97). 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva 

às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 

comprovação por junta médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 

interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 

preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. (Incluído 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 

 

O instituto da Remoção, dentro da realidade da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica e, mais especificamente, dentro de cada Autarquia que compõe a citada rede, 

refere-se ao procedimento de mudança de lotação do servidor de um campus para outro, 

havendo ou não mudança de sede que, nesse quesito, deve ser compreendida pela mudança de 

município e o consequente efetivo exercício do servidor em outro campus. Em outras 

palavras, remoção é a alteração da lotação dentro de um mesmo órgão. 

A modalidade à qual se refere o inciso I é denominada de remoção ex officio e é 

utilizada quando a remoção é realizada no interesse da Administração. Em tese, essa 

modalidade de remoção deve ser utilizada quando a Administração tem por dever de ofício 

efetivar a mudança de lotação de determinado servidor, independente da vontade deste, por 

uma necessidade imperiosa de continuidade da prestação do serviço público. Ou seja, a 

Administração deverá lançar mão da remoção ex officio sempre que ela necessitar, para que a 

prestação do serviço não seja interrompida. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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Um exemplo de aplicação desse tipo de remoção é quando o servidor é removido para 

outra localidade para desempenhar uma função em caráter de urgência que, a Administração 

não conseguiu de outra maneira resolver.  

Nesses casos, por se tratar de uma mudança na lotação do servidor sem que tenha 

havido, necessariamente, a concordância do servidor removido, por óbvio, a Administração 

deverá arcar com os custos que o servidor removido, de ofício, juntamente com os seus 

dependentes, terá para efetivar o seu deslocamento para a nova localidade onde exercerá as 

suas atividades laborais. 

Já na modalidade encontrada no inciso II do mesmo artigo 36 da Lei nº 8.112/90 a 

remoção é realizada a pedido do servidor, a critério da Administração, ou seja, respeitados os 

critérios de oportunidade e conveniência da mesma. 

Nesses casos, será o servidor que, por sua vontade própria, solicitará a mudança da sua 

lotação dentro da instituição. Para isso, esse servidor deverá formalizar o seu pedido de 

remoção de modo que deixe claro quais são as motivações que o levaram a realizar tal pedido. 

A partir daí, a Administração deverá avaliar aquela solicitação e, resguardados os critérios de 

oportunidade e conveniência, deferir ou não aquela solicitação.  

Tomamos como exemplo de aplicação dessa modalidade de remoção o caso de um 

servidor com lotação no campus “A” que quer ser removido para o campus “B”, assim, ele 

protocolará um pedido de remoção que poderá ser autorizado pela Administração. Por se 

tratar de uma mudança na lotação do servidor a pedido deste, a Administração não terá 

qualquer ônus com os custos que o servidor removido, a pedido, terá para efetivar o seu 

deslocamento, bem como o deslocamento da sua família, para a nova localidade onde 

exercerá o seu exercício. 

Por último, na modalidade insculpida no inciso III a remoção será realizada, 

independente do interesse da administração, como nas situações que se seguem, conforme 

itens das alíneas “a”, “b” e “c” do Art. 36 da Lei nº 8.112/90: 

 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 

militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração (Incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97); 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva 

às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 

comprovação por junta médica oficial (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97); 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 

interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 

preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados (Incluído 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). 
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No que tange ao critério da alínea “a”, essa modalidade de remoção, que ocorrerá 

independentemente do interesse da Administração, será utilizada para as situações em que, 

por exemplo, um servidor seja designado para exercer suas atividades em cidade diversa do 

seu atual exercício, podendo, nestas circunstâncias, seu (a) cônjuge ou companheiro (a), 

também servidor público, solicitar remoção que deverá ser concedida pela Administração.  

No critério estabelecido na alínea “b”, o servidor será removido por motivo de saúde 

do próprio servidor, do seu (a) cônjuge, companheiro (a) ou dependente que viva às suas 

expensas e esteja devidamente registrado nesta situação no assentamento funcional do 

servidor, ressaltando que a situação de saúde deverá ser devidamente avaliada e comprovada 

por junta médica oficial.  

Importante destacar que, na modalidade positivada no artigo 36, III, “b” da Lei nº 

8.112/90 o servidor será removido independentemente do interesse da Administração em caso 

de doença do próprio servidor ou do seu (a) cônjuge ou companheiro (a) sem a necessidade de 

comprovação de dependência econômica o que não ocorrerá com outras pessoas, como por 

exemplo: filhos, enteados, pais, etc. que deverá, necessariamente, comprovar a dependência 

econômica.   

Por último, na modalidade estampada na alínea “c” do artigo supracitado a remoção 

ocorrerá por processo seletivo promovido pela própria Administração que deverá fazê-lo 

quando o número de vagas destinadas para remoção for inferior ao número de interessados em 

serem removidos. Nesses casos, deve-se tornar público a realização de processo seletivo, 

regido por edital, com critérios de seleção e classificação, onde o servidor melhor classificado 

será removido. 

Devido a uma necessidade institucional, em procurar adequar a legislação vigente que 

versa sobre o instituto da remoção e as implicações que essas movimentações provocam, no 

Instituto Federal da Bahia (IFBA) foi necessário a criação de uma Resolução para que, através 

desse instrumento normativo interno, as remoções fossem feitas respeitando não apenas a Lei 

nº 8.112/90 em seus aspectos mais gerais, mas, também, à Resolução interna do IFBA em 

seus critérios mais específicos. Este instrumento normativo que trata das remoções no âmbito 

do IFBA é a Resolução nº 72, de 08/09/2011, que posteriormente foi reeditada e aprovada 

pelo Conselho Superior da Instituição (CONSUP) dando origem à Resolução nº 77, de 

01/11/2011. Dessa forma, hoje, no IFBA, as remoções são tratadas respeitando tanto a Lei nº 

8.112/90 quanto à Resolução nº 77, de 01/11/2011. 

O referido regulamento interno vai explicitar o que a regra geral omite, como por 

exemplo: o prazo de apresentação no campus de destino do servidor removido; o momento 

em que a chefia do servidor removido poderá/deverá liberá-lo para ter a sua remoção 
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efetivada, observando, nesses casos, os critérios de oportunidade e conveniência da 

Administração; os critérios para a participação dos servidores nos processo seletivos de 

remoção promovidos pela Administração, dentre outras questões.  

Desta forma, a Resolução nº 77, de 01/11/2011 traz todo o regramento no que diz 

respeito às remoções dentro do Instituto Federal da Bahia procurando, dessa forma, 

estabelecer critérios mais isonômicos, transparentes e democráticos. 

 

 

CAPÍULO 3:  A SITUAÇÃO DOS CAMPI DIANTE DO FENÔMENO DA 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NO IFBA 

 

 

Importante se faz levar em consideração a situação do campus face à realidade da 

movimentação de pessoal. É muito comum e até mesmo legítimo analisarmos a situação do 

servidor que deseja ser removido de uma localidade para outra. Essas remoções, como já 

vimos, se dá, em regra, pela vontade e desejo do servidor em retornar ao seio dos seus 

familiares, à sua cidade de origem ou, até mesmo, ir para uma cidade que lhe ofereça mais 

comodidade por possuir maior infraestrutura. 

O que se analisará neste capitulo é a situação vivenciada pelos campi do IFBA que, 

apesar de terem que oferecer os seus serviços de maneira ampla e plena, se ver diante da 

dificuldade de atender aos anseios dos seus servidores em serem removidos e, por esta razão, 

não conseguem a estabilidade necessária em seu quadro funcional de modo que lhe permita a 

prestação de bons serviços à comunidade. De acordo com as palavras de Bergue et al (apud 

RIBEIRO, 2015, p. 30), “não basta atuar de forma a obter a melhor relação custo-benefício, se 

os resultados almejados não forem alcançados e se não atenderem necessidades legítimas”. 

O IFBA, com sua estrutura multicampi, está consideravelmente interiorizado e, por 

isso, precisa contemplar os seus campi com a devida e adequada estrutura para que seja 

possível o bom desenvolvimento de sua missão, qual seja: a prestação de uma educação 

pública, gratuita e de qualidade.  

Mas, para isso, se faz necessário que os campi estejam contemplados com a estrutura 

necessária para funcionamento, como por exemplo: condição satisfatória da estrutura física do 

imóvel onde o campus deva funcionar; pessoal que realizará os serviços de limpeza e 

vigilância devidamente contratados através de empresas que terceirizam esses serviços e, por 

fim, os seus servidores (docentes e técnico-administrativos) que desenvolverão as atividades 

típicas da instituição. 
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Desta forma, o planejamento da força de trabalho, segundo LONGO (2007), se 

constitui no mais importante subsistema de gestão de pessoas, pois se apresenta como a 

principal via de acesso em todo e qualquer sistema integrado de gestão de pessoas, além de 

permitir a definição antecipada de políticas coesas entre os demais subsistemas associados. 

Através do planejamento da força de trabalho é possível definir o perfil desejado, o 

quantitativo necessário e a alocação adequada da força de trabalho para uma organização 

(MARCONI, 2005). 

Ocorre que se observa, considerando os processos de remoção analisados no 

desenvolvimento desta pesquisa, que a manutenção e fixação dos servidores nos campi que 

compõe o Instituto Federal de Educação da Bahia (IFBA), sobretudo nesses últimos dez anos, 

têm se tornado um desafio cada vez mais difícil de ser vencido, pois se percebe com base nos 

referidos processos, uma mobilidade muito grande entre os servidores da instituição. Isto tem 

produzido grandes dificuldades para os campi que, diante de uma volatilidade significativa do 

seu quadro funcional não conseguem estabelecer uma rotina nas atividades desenvolvidas.  

Uma das dificuldades encontradas pelo campus que vive essa realidade é a falta de 

estabilidade do seu quadro de servidores o que tem comprometido a gestão interna dos 

mesmos, dificultando a criação de um núcleo coeso de gestão que seja capaz de conduzir de 

modo pleno o respectivo campus e, desta forma, este fica limitado em sua função e 

responsabilidade de realizar a missão que a ele compete. 

Essa falta de estabilidade também compromete a rotina das atividades, provocando 

uma solução de continuidade1 nessas atividades que estavam sendo realizadas por um servidor 

e que passará a ser desenvolvida por outro, com o agravante de que o tempo entre a saída de 

um servidor e a chegada do outro deixará, necessariamente, uma lacuna na prestação dos 

serviços, aumentando, com isso, a solução de continuidade na prestação do serviço público.  

De acordo com Malik et al (1998, p. 100): 

 

(...) a finalidade precípua da administração pública deve ser prestar e atender, com 

qualidade, eficácia e democracia, os serviços a as demandas que lhes são legalmente 

requeridas pela sociedade, em benefício da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana. 

 

Portanto, servir à sociedade de maneira continuada, ou seja, sem que haja interrupção 

na prestação do serviço público demandado e legalmente instituído é função precípua da 

                                                 

1
Separação de um todo ou interrupção de uma continuidade (ex.: foi criado um conjunto de incentivos para evitar soluções de continuidade 

que prejudiquem o.setor secundário). = CORTE, DESCONTINUIDADE 

 

"solução de continuidade", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://dicionario.priberam.org/solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20continuidade [consultado em 07-06-2019]. 

 

https://dicionario.priberam.org/solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20continuidade
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administração não devendo, desta forma, ser prejudicado por situações que devam ser 

evitadas pela administração. 

Essa solução de continuidade na prestação do serviço público é menos perceptível nas 

atividades administrativas, pois pela própria natureza do serviço público esse hiato na 

prestação do serviço é mais rapidamente absorvido com a chegada do novo servidor e a 

comunidade à que se destina o serviço prestado percebe menos a solução de continuidade que 

foi provocada naquela atividade em virtude da remoção realizada. 

Por outro lado, no que diz respeito à movimentação de pessoal com os servidores 

ocupantes dos cargos docentes, a solução de continuidade é mais facilmente sentida e a 

comunidade destinatária do serviço prestado pelo servidor ocupante do cargo de professor é 

muito mais sensível a essas lacunas provocadas pelas movimentações.  

Em outras palavras, o público a que se destina a prestação do serviço desenvolvido por 

um servidor técnico-administrativo, que foi removido, é menos sensível à interrupção 

temporária daquela atividade até a chegada do outro servidor que o substituirá, enquanto a 

comunidade discente sofrerá muito mais com a interrupção provocada pela remoção de um 

docente para outra localidade. Isso sem considerar as questões de caráter mais subjetivo, tais 

como: a alteração da didática utilizada por um docente em relação ao outro, o grau de empatia 

de um docente frente à turma que deixará de ter esse professor etc. Ou seja, como o trabalho 

desenvolvido pelo docente é a atividade fim da instituição é natural que o impacto causado 

pela remoção deste, seja muito mais sentido pela comunidade.  

Diante do exposto, é importante que se compreenda acerca da situação pela qual os 

campi passam em decorrência da movimentação de servidores que ocorrem na instituição. É 

preciso reconhecer que a situação da gestão do campus é bastante delicada, pois se de um lado 

temos a realidade do servidor que não está satisfeito com a sua permanência na localidade de 

origem desejando, dessa forma, ser removido para outra localidade, de outro lado, 

encontramos a realidade da direção do campus que, muitas vezes, não poderia abrir mão de 

um servidor lotado no campus, servidor esse que desenvolve as atividades necessárias para o 

bom andamento do mesmo. 

Ampliando um pouco mais a discussão, analisando a questão sob um ponto de vista 

macro e passando a enxergar não apenas um campus específico, que sofrerá de maneira mais 

imediata com a movimentação do servidor, mas a instituição como um todo, observar-se-á 

uma situação ainda mais complexa de ser solucionada, pois o que se verifica, na prática, é 

que, como a dinâmica das remoções acabam envolvendo toda a estrutura da instituição, ocorre 

uma grande distorção na alocação e distribuição de servidores dentro da mesma, no sentido 

em que ocorrerá um desequilíbrio na distribuição da força de trabalho entre os campi, em 
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outras palavras, haverá uma quantidade maior de servidores em um campus em detrimento de 

outro.  

Essas distorções impactam de maneira negativa a distribuição equitativa desses 

servidores, fazendo com que um campus sempre se encontre em defasagem de servidores em 

relação ao outro. Desta forma, Longo (2007) afirma que as políticas e instrumentos de 

planejamento da força de trabalho utilizados possuem eficácia, pois geralmente permitem a 

otimização dos efetivos, a correta distribuição dos recursos e uma distribuição adequada da 

carga de trabalho entre as unidades da organização. 

Tudo isso tem produzido grandes dificuldades na condução das atividades que o 

campus precisa e deve desenvolver. Por esta razão, é possível se observar distorções no 

sentido da alocação de servidores ocupantes de certos cargos, no caso dos TAE’s, e de áreas 

de conhecimento, no caso do pessoal docente, provocando carência de servidores em um 

campus, ao passo que em outro possui um número maior do que o necessário de servidores.  

Desta forma: 

 
(...) uma estratégia de recursos humanos é, na verdade, uma derivação da estratégia 

organizacional, se constituindo num conjunto de prioridades ou objetivos 

fundamentais que dão sentido às políticas e práticas de gestão de recursos humanos, 

no intuito de colocá-las a serviço da estratégia organizacional. Assim, o que dá 

respaldo à gestão estratégica de pessoas numa organização é, portanto, a gestão 

estratégica da própria organização como um todo. (MARCONI, 2005, LONGO, 

2007; BERGUE, 2014). 

 

Essas distorções são frutos de anos de movimentações que não observaram critérios 

técnicos mínimos. Critérios esses que deveriam ser capazes de promover movimentações de 

maneira que esse desequilíbrio fosse amenizado.  

 

A melhoria qualitativa da força de trabalho requer o dimensionamento adequado dos 

recursos humanos de uma organização, o que pressupõe a identificação das 

competências organizacionais, o levantamento da quantidade ideal de servidores, 

assim como, das competências profissionais necessárias a esses servidores 

(MARCONI, 2005; LONGO, 2007) 

 

 

Por isso, como forma de procurar reduzir os impactos dessas distorções, conforme já 

discutido anteriormente, o IFBA publicou no ano de 2011 a Resolução nº. 77, de 1º de 

novembro de 2011. Esse documento visa disciplinar as remoções, trazendo o mínimo de 

critério técnico na realização das remoções que, até aquele momento, ocorriam sem qualquer 

análise e controle técnico. Isso foi importante no sentido de mostrar para a comunidade de que 

era necessário, e por que não dizer imprescindível, o mínimo de controle e disciplina na 

realização das remoções.  
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A implementação da Resolução nº 77/2011 não foi a solução para o problema, mas foi, 

sem dúvida, um passo importante tomado pela instituição no sentido de orientar, disciplinar e 

estabelecer critérios para a promoção das remoções. Mas as distorções ainda estavam 

presentes nos campi e era preciso resolver ou ao menos minimizar essas dificuldades e a 

medida institucional adotada para esse propósito foi se estabelecer a publicação de editais de 

remoção. Assim, em 2013, foi realizado o primeiro processo seletivo de remoção que, no 

primeiro momento, contemplou apenas os servidores técnico-administrativos.  

Para Siqueira e Mendes (2009, p. 242): 

 
Salienta-se, ainda, que quando falamos em gestão de pessoas não estamos nos 

limitando a uma área específica, à tradicional área de recursos humanos (RH), mas à 

gestão de pessoas de modo geral, alcançando todos os setores organizacionais.  

 

A ideia da realização de processos seletivos era dar às remoções um caráter de 

isonomia entre os interessados nas possíveis remoções procurando, com isso, eliminar 

atitudes menos democráticas nas movimentações de pessoal. A partir daí outros processos 

seletivos de remoção foram promovidos, tanto para técnicos administrativos quanto para 

docentes. 

 

 

 

CAPÍULO 4: O PERFIL DO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA E 

AS PROPOSTAS PARA SE ENFRENTAR OS PROBLEMAS CAUSADOS PELA 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NA INSTIUIÇÃO  

 

 

 

Após o crescimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, uma das 

grandes dificuldades que o IFBA enfrenta hoje, na referida Rede Federal, é a manutenção e a 

fixação dos seus servidores, sobretudo aqueles servidores que ingressaram durante a fase das 

expansões, em campus localizado em cidade do interior do Estado. Isso ocorre, porque 

pessoas de toda parte do Brasil, com o desejo e a intenção de ingressarem no setor público, 

visando, desta maneira, encontrar nesse ingresso, a garantia da estabilidade no serviço 

público, ocupam os cargos oferecidos pela instituição mas, assim que possível, tentam a 

movimentação para outro local. 

Em decorrência da instabilidade verificada no mercado de trabalho no setor privado e 

o medo do desemprego, muitos brasileiros participaram de uma verdadeira “corrida” em 

busca da tão sonhada aprovação em um concurso público dentro das instituições espalhadas 

pelo país, mesmo que as ofertas dessas vagas fossem distantes das suas cidades de origem. 
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De acordo com os dados inseridos nas tabelas dos apêndices, após os candidatos serem 

aprovados em alguns desses concursos migravam para as cidades em que as vagas eram 

destinadas e, por conta disso, deixavam tudo para trás como, por exemplo, família, amigos, 

estudos, etc.  

Para Freitas (2017): 

 

A inserção no contexto produtivo do setor público via concurso público ou processo 

seletivo, tem atraído profissionais com diferentes níveis de escolaridade. Ocorre que 

a opção em trabalhar na área pública não decorre a natureza das suas atividades, 

expressando antes uma alternativa à insegurança mobilizada perante a instabilidade 

encontrada no mundo do trabalho na contemporaneidade. (SILVA, 2004 apud 

FREITAS, 2017, p.16) 

 

No primeiro instante, e ainda sob o efeito da alegria da aprovação e da assunção do 

cargo público, esses servidores recém-aprovados apresentam-se aos seus novos postos de 

trabalho com um sentimento de conquista muito grande, muito motivados e, por que não 

dizer, felizes. Mas, sempre nutrindo dentro de si o desejo de retornar ao seu local de origem, o 

que, na prática fazia com que eles procurassem, a todo instante, formas de retornar às suas 

cidades natais, quer seja através das modalidades de movimentação permitidas por lei 

(remoção ou redistribuição, por exemplo) ou continuando a estudar para outros concursos, de 

forma que a possibilidade de retorno fosse alcançada. 

 

 

Sobre esta realidade Freitas (2017) explicita: 

 

O grau de dificuldade dos concursos para acesso aos cargos públicos, decorrente da 

alta proporção entre candidatos e número de vagas, tem levado as pessoas que estão 

em busca de inserção nesse setor a procurarem cursos preparatórios, voltados 

especificamente para esses concursos. Esses sujeitos denominados “concurseiros” se 

dedicam em tempo integral ou parcial, durante dois anos ou mais, aos estudos 

voltados para a preparação para diversos concursos públicos. Mesmo em caso de 

aprovação, muitos continuam estudando e prestando novos concursos. O resultado 

disso é a constante rotatividade desses indivíduos, que optam pelos cargos que 

proporcionam melhores benefícios. (ALBRECHT, 2011 apud FREITAS, 2017, 

p.16). 

 

 

Ocorre que, de outro lado, a instituição, por sua vez, também tem a necessidade de que 

aquele servidor recém-chegado possa trabalhar em suas dependências, permanecendo nela, 

pois a instituição promoveu o concurso público, com todas as implicações e dificuldades 

inerentes a ele, para que, ao final, o novo servidor ao entrar em efetivo exercício, possa 

desenvolver as atividades inerentes ao cargo ocupado naquela localidade atendendo, desta 

forma, às demandas presentes na instituição, e esse dilema acaba ocasionando vários aspectos 
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negativos para a instituição, tais como: má qualidade na prestação do serviço demandado pela 

comunidade, descontinuidade na prestação do mesmo etc. 

Diante da perspectiva organizacional, Freitas (2017, p. 16-17) discorre que “os 

aspectos negativos podem estar relacionados ao custo com novos recrutamentos, seleção, 

treinamentos, investimento em socialização, custos de substituição, assim como a perda do 

conhecimento do funcionário que sai, o baixo moral dos funcionários que permanecem e até a 

redução da produtividade”. A rotatividade excessiva pode ser prejudicial para o crescimento 

da produtividade e o desenvolvimento da organização, aumentando os custos de produção ou 

até mesmo inviabilizando o negócio por carência de mão de obra capacitada, impactando 

assim economicamente o ambiente externo.  

Dito isto, verificou-se o surgimento do dilema entre o anseio e o desejo que o servidor 

nutre de retornar ao seio da sua família e a necessidade da instituição em manter esse servidor 

desenvolvendo as suas atividades na localidade em que o cargo ocupado pelo servidor está 

lotado.  

Na última década, os estudos sobre rotatividade de pessoal têm despertado interesse de 

diversos pesquisadores e gestores imbuídos em compreender os indivíduos em suas formas de 

agir no âmbito das organizações.  

 

 

De acordo com Freitas (2017, p. 15): 

Altos índices de rotatividade de pessoal podem comprometer significativamente os 

resultados organizacionais, e é a partir dessa abordagem que o fator humano é 

considerado o principal ativo das organizações, tornando indispensável buscar 

entender essas movimentações de pessoal e a necessidade das organizações em 

atrair, manter e reter talentos. 

 

A expansão que ocorreu no Estado da Bahia e, especificamente, a expansão conduzida 

pelo IFBA às cidades do interior da Bahia acabou esbarrando em algumas dificuldades que 

acabaram por atrapalhar, muitas vezes, o potencial transformador que a instituição pode e 

deve promover nesses municípios e também nas regiões onde esses municípios se encontram. 

Observando-se o mapa a seguir (figura 1), se percebe que os campi do Instituto 

Federal da Bahia abarcam todas as regiões do Estado e isso faz com que os mesmos se 

localizem em algumas cidades distantes da capital e, consequentemente, em localidades com 

poucas condições de receber os novos servidores ocasionando dificuldades aos mesmos.   
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Figura 1 - Distribuição dos campi do IFBA – 2019 

 

 
Fonte: IFBA, 2019 

 

 

Dentro deste contexto, observa-se que uma das dificuldades encontradas é a própria 

falta de infraestrutura nas cidades para onde o IFBA levou alguns de seus campi, pois muitas 

dessas cidades em que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia está 

presente não oferecem boas condições aos servidores de modo que estes encontrem meios 

para se fixarem nessas localidades.  

Dentre essas dificuldades, citam-se algumas como, por exemplo: falta de estrutura 

médico-hospitalar, falta de espaços e boas condições de lazer, carência de uma rede de 

serviços satisfatória, ou seja, de uma boa estrutura que possa atender de modo adequado aos 

profissionais que se deslocaram ou que precisam se deslocar para trabalhar nessas cidades, 

bem como de suas famílias. 

 O que dificulta ainda mais a permanência e a fixação dos novos servidores do 

instituto nessas cidades é o fato de que esse público é constituído, de modo significativo, por 

pessoas que demandam por produtos e serviços de maior qualidade, pois são pessoas que 

adquiriram certas qualificações profissionais e, por esta razão, passaram a exigir uma oferta 

de produtos e serviços mais qualificados que, muitas vezes, essas cidades não conseguem 

oferecer. 

Como consequência dessas dificuldades, qual seja: o que a cidade onde o Instituto 

Federal da Bahia está presente tem a oferecer em termos de infraestrutura e a demanda 
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exigida pelos servidores e suas famílias, temos o problema que é justamente o que fazer para 

que o servidor queira permanecer trabalhando naquela localidade sem que tenha, 

necessariamente, a intenção de migrar para os grandes centros urbanos? 

Dito isto e, desta forma, contextualizando o cenário no qual o Instituto Federal da 

Bahia está inserido, passa-se a procurar entender o perfil padrão desses novos servidores que 

ingressam nesta Instituição.  

Em sua grande maioria, esse servidor recém-chegado à instituição tem se submetido a 

inúmeros concursos públicos e em diversos Estados da Federação e nas mais variadas regiões 

do país. Tudo isso motivado pelas várias oportunidades de vagas de cargos públicos, não 

apenas na Rede Federal de Educação como também em diversos outros órgãos em todas as 

esferas de governo.  

Esses candidatos aproveitaram todas as oportunidades que estavam à sua disposição e, 

por isso, eles iriam assumir a vaga na qual, porventura, fossem aprovados, independentemente 

do órgão de aprovação ou da cidade em que tivessem que ser lotados. 

Como dito anteriormente, nesse primeiro momento, o candidato aceitou assumir a 

vaga onde quer que ela fosse, mesmo que essa vaga fosse para provimento em localidade 

distante da cidade de origem do candidato e, consequentemente, longe dos seus familiares e 

amigos e, ainda que a cidade para a qual o servidor precisou se deslocar não oferecesse uma 

boa infraestrutura. Esse candidato, motivado e feliz com a sua aprovação, assumiu o cargo 

independentemente das consequências. E tudo isso porque no fundo, ele nutria e nutre a 

esperança de retornar a sua cidade de origem assim que possível. 

Por outro lado, existem também as demandas e necessidades da instituição que 

promoveu o concurso público para prover os cargos destinados a ela, justamente para que as 

suas questões e demandas institucionais possam ser atendidas de maneira plena, ou seja, a 

instituição tem a necessidade de que esses novos servidores, ao ocuparem os seus cargos, 

desempenhem as suas funções de modo que atendam às demandas institucionais de modo 

satisfatório, haja vista que, as instituições federais de ensino têm a sua missão institucional a 

cumprir qual seja: a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade e, para que isso 

seja possível é imprescindível a atuação desses servidores em seus locais de lotação (campus), 

independentemente da cidade do interior em que esteja lotado. 

Para além dessas questões, a população dessas cidades precisa, e muito, contar com o 

sucesso, a boa atuação e a presença plena da instituição de ensino nessas localidades, pois é a 

partir dela que se tornará possível fomentar o desenvolvimento tanto local quanto regional e, 

esse fomento se dará não apenas com a presença do instituto na cidade, prestando educação de 

qualidade àquela comunidade, como também com a inserção de novas pessoas no contexto 
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social local que passarão a consumir produtos e serviços nessas localidades, dinamizando, 

dessa forma, a economia local. Esses novos profissionais que passarão a viver nessas cidades 

precisarão alugar imóveis, consumir produtos e demandar serviços que serão ofertados pela 

população local, o que, fatalmente, levará a um desenvolvimento da economia local.   

Outro fator relevante que depende do sucesso do campus nessas cidades, e isso passa 

necessariamente pela fixação dos servidores nesse campus, é a possibilidade que a Rede 

Federal de Educação proporciona aos jovens estudantes locais de continuarem seus estudos 

em suas cidades natais ou, quando não em suas cidades de origem, em cidades próximas da 

região. Isso é importante na medida em que proporciona a esses jovens a chance de 

continuarem estudando e não sejam obrigados a abandonarem os seus estudos pela 

dificuldade ou, até mesmo pela impossibilidade de terem que migrar para um grande centro 

urbano, como era muito comum em um passado não muito distante. 

Ou seja, é imprescindível que o campus esteja em funcionamento pleno para que seja 

possível a promoção de uma educação de qualidade nessas localidades, e isso só é possível 

com a atuação dos servidores nesses locais. 

É compreensível, e até mesmo legítimo, o desejo e o anseio que os servidores que 

migraram para outras cidades a fim de assumir os cargos públicos nos quais foram aprovados 

têm de retornar às suas cidades e para próximo de seus familiares e amigos, mas a partir do 

momento em que isso passa a comprometer a funcionalidade do instituto nessas cidades mais 

longínquas do interior do Estado, aí já é hora de a instituição, através da sua gestão, parar para 

pensar em alternativas que busquem minimizar essa problemática. Até mesmo porque, em 

regra, as cidades em que os Institutos Federais de Educação estão presentes são, em boa parte, 

cidades pobres e carentes e que possuem uma população que precisa dessa aproximação do 

poder público levando, nesse caso específico, uma educação que seja capaz de emancipar os 

seus jovens, potencializando-os para um mundo cada vez mais exigente. 

Nesse sentido, é vital que o servidor que atua na Rede Federal de Educação, não 

apenas o servidor que está lotado em campus do interior, mas, também aqueles que estão em 

campus da capital ou região metropolitana e mesmo na Reitoria, compreenda a importância 

do seu papel nesse contexto e perceba que de certa forma ele já está inserido na sociedade, 

mas muitos daqueles estudantes que estão em campus de cidades do interior estão em busca 

dessa inserção e, muitos deles, enxergam nos institutos federais a sua última chance para uma 

vida melhor. 

E, além do mais, a presença do Instituto Federal da Bahia nessas cidades mais carentes 

não pode ser considerada uma fragilidade, mas sim a sua grande força, já que é justamente 

essa presença e essa capilaridade que o IFBA possui no Estado da Bahia que se traduz em seu 
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grande trunfo dentro da Rede Federal de Educação, pois, como o Instituto Federal da Bahia 

está presente em todas as regiões do Estado, atendendo às mais diversas comunidades, 

independentemente das peculiaridades locais de cada região levando educação pública, 

gratuita e de qualidade a milhares de estudantes carentes em todo o Estado é que denota a 

importância dessa instituição dentro do Estado. 

Desta forma, é imperioso que haja uma confluência de forças para que seja possível 

encontrarmos um caminho para a manutenção e a fixação dos servidores no campus instalado 

nessas cidades.  

Uma alternativa que o IFBA pode ter para ajudar a manter e a fixar esses novos 

servidores nesses campi é a possibilidade da criação, via Congresso Nacional, através de Lei, 

de um plus financeiro que seja agregado à remuneração do servidor. Ou seja, a partir do 

momento em que o servidor vislumbre a possibilidade de agregar à sua remuneração um 

ganho extra, talvez esse servidor se sinta mais interessado e motivado em se manter ou até 

mesmo migrar para um desses campi que estejam instalados em cidades mais distantes dos 

grandes centros urbanos. 

Isso poderá se dar não apenas pelo ganho financeiro maior, mas também e, 

principalmente, pela possibilidade e facilidade que o servidor terá para permanecer em uma 

cidade que não é a sua cidade de origem, fazendo frente às despesas que ele não teria em sua 

cidade natal, como por exemplo, despesa com aluguel e deslocamento constante para a sua 

cidade, uma vez que, o servidor e sua família estariam fixados e estabilizados na cidade onde 

exerce as suas atividades laborais. 

Para se viabilizar tal possibilidade, seria muito importante o engajamento dos 

dirigentes que compõe a Rede Federal de Educação Profissional, bem como de toda a 

comunidade, quer interna, quer externa, de se pressionar o Congresso Nacional para a criação 

de uma Lei que garantisse aos servidores dispostos a exercerem o seu exercício em cidades 

mais distantes dos centros urbanos, uma Gratificação de Incentivo à Interiorização (GII), 

gratificação essa que possibilitasse aos servidores que laborassem nessas cidades mais 

distantes dos grandes centros a chance de se fixarem nessas localidades.  

Dessa forma, garantiriam melhores condições não apenas para a estruturação do 

campus que, com o seu quadro de servidores completo e estabilizado, passaria a oferecer à 

comunidade uma educação de qualidade que, afinal de contas, é o propósito da instituição, 

como também aos servidores que poderiam passar a viver nessas cidades de maneira mais 

tranquila e confortável, minimizando, com isso, as dificuldades que são próprias dessas 

localidades.  
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Essa medida seria bastante útil não só para estabilizar o campus instalado nessas 

cidades como também ajudaria a dinamizar e fortalecer a economia tanto do município onde o 

campus está localizado como de toda a região. Com isso, caso seja criada essa gratificação, os 

institutos federais de educação estariam se fortalecendo e, desta forma, poderiam atuar de 

forma mais plena, efetivando a sua vocação e a razão para a qual foram criados.  

A Gratificação de Incentivo à Interiorização ajudaria a resolver de uma só vez duas 

questões delicadas e importantes, a saber:  

 

 

1. A fixação de novos profissionais nas cidades de médio e pequeno porte 

que, muitas vezes, são carentes de várias especialidades de mão-de-

obra e profissionais qualificados e isso ajudariam a desenvolver não 

apenas a cidade, mas toda uma região. 

 

2. Concomitantemente a isso, esse incentivo seria extremamente útil para 

fomentar o desenvolvimento da economia desses municípios que, em 

regra, são pobres e possuem um alto índice de desemprego o que 

dificulta bastante o desenvolvimento econômico da região.  

 

 

Dito isso, a criação da Gratificação de Incentivo à Interiorização será muito bem vinda 

tanto para estabilizar o quadro de servidores nos campi localizados nas cidades do interior, 

quanto para dinamizar a economia local e regional e, com isso, desenvolver essas 

comunidades, por vezes, carentes. 

Outra sugestão indicada para os Institutos Federais, no sentido de viabilizar a tentativa 

de fixação dos servidores nos campi do interior, seria uma flexibilização nos critérios de 

avaliação de desempenho dos servidores lotados em campus localizado em cidades do 

interior, mediante lei, em respeito ao principio constitucional da legalidade, por tratar-se este 

principio de uma exigência nos atos da administração pública. Por esta razão, essa 

possibilidade deveria ser implementada, também via congresso nacional, através de lei.  

A avaliação periódica de desempenho, positivada no artigo 41, § 1º, III, da CF/88, 

depende da criação de uma lei complementar para que possa ser efetivada na prática, algo que 

o congresso nacional ainda não fez. Desta forma, ao se criar essa lei complementar para a 

implementação da avaliação periódica de desempenho, conforme determina a Constituição 

Federal de 1988, o legislador poderia considerar critérios de avaliação diferenciados para os 

servidores que fossem lotados em cidades afastadas dos grandes centros, como forma de 

incentivar a interiorização dos servidores que estivessem dispostos e se fixarem nessas 

cidades.    

Portanto, o futuro da Rede Federal de Educação Profissional, passa, necessariamente, 

por essas questões, pois é pouco eficaz a tentativa de se levar às cidades mais distantes dos 
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grandes centros urbanos uma educação de qualidade sem se preocupar com uma maneira de 

se compensar as dificuldades encontradas pelos servidores que precisarão se deslocar para 

essas localidades. 

Urge a necessidade do oferecimento desse incentivo, pois, dessa forma, a Rede 

Federal de Educação conseguirá atingir os seus objetivos e, com isso, aumentar o seu alcance 

e poder de capilaridade no Brasil mais profundo e, sobretudo, em regiões mais distantes e 

mais interiorizadas do país. 

No caso específico do Instituto Federal da Bahia, por estar localizado em um Estado 

pobre, em uma região pobre do país e, além disso, em um Estado com dimensões territoriais 

gigantescas, a Gratificação de Incentivo à Interiorização (GII) e/ou a utilização de critérios 

mais benéficos para a avaliação periódica de desempenho dos servidores que desenvolvam as 

suas atividades laborais em cidades distantes da capital do Estado e de sua região 

metropolitana gritam por sua criação, caso contrário, o instituto corre risco de ver a sua 

atividade, nessas localidades mais afastadas da capital, gravemente comprometida, quiçá, 

desativadas. 

Desta forma, como já dito acima, entendemos que a gratificação por incentivo à 

interiorização e a criação de critérios diferenciados para a avaliação de desempenho dos 

servidores lotados em campus do interior, no caso do Instituto Federal da Bahia, por ser uma 

instituição localizada em um Estado territorialmente muito grande, poderiam ser concedidas 

aos servidores que estejam/fossem lotados e exerçam o seu efetivo exercício em municípios 

que estejam localizados em um raio acima de 150 km de distância da capital, pois 

compreendemos que as cidades que estão localizadas em distâncias inferiores a esta, os seus 

servidores, apesar das dificuldades que ainda possam existir, poderiam (e podem) usufruir das 

facilidades que a capital do Estado oferece, como por exemplo: uma melhor e mais 

abrangente oferta de estrutura médico-hospitalar, uma rede de lazer, entretenimentos e 

conveniências mais ampla para o servidor e sua família, uma melhor oferta de educação para 

os seus filhos, maior oferta de produtos e serviços, enfim, uma condição de vida um pouco 

mais confortável. 
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CAPÍULO 5:  ASPECTOS LEGAIS DA POLÍTICA DE MOVIMENTAÇÃO DE 

PESSOAL 

 

 

A Lei federal nº 11.892/08 criou os Institutos Federais dando-lhes natureza jurídica de 

autarquia. A referida lei estabelece, dentre outras finalidades e características, que os novos 

Institutos Federais devem aperfeiçoar os seus quadros de pessoal, a infraestrutura física, e os 

recursos de gestão como forma de promover a integração e a verticalização da educação 

básica à educação profissional e educação superior, o que expressa, mesmo que 

implicitamente, um cuidado do legislador com a problemática da gestão de pessoas nessas 

instituições. 

A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto 

Federal deverá observar o instituto da remoção, nos termos do art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990. Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. Por esta razão, é nela em que os 

mecanismos possíveis para movimentação desses servidores públicos estão disciplinados.  

É importante ressaltar que esta pesquisa tem como foco apenas a movimentação de 

pessoal efetivada exclusivamente por meio de processos de remoção de servidores. Portanto, 

para compreender os mecanismos de movimentação de pessoal no âmbito das instituições 

públicas federais, sobretudo o mecanismo da remoção, se faz necessário observar o que 

dispõe a lei nº 8.112/90 em seu artigo 36. 

Assim, podemos considerar que todo deslocamento de servidor no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede, deve ser realizado mediante processo de remoção, 

observadas todas as modalidades encontradas no texto legal e tendo em vista o planejamento 

da força de trabalho adotado pela instituição. 

Faz-se necessário destacar que os quadros de pessoal dos Institutos Federais são 

compostos por servidores ocupantes de duas categorias distintas de cargos: os técnicos e os 

docentes e que para cada categoria funcional existe uma carreira específica.  

O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) foi 

estruturado por meio da Lei nº 11.091, publicada em 13/01/2005. 

No artigo 3º desta lei estão estabelecidos os princípios e diretrizes para a gestão dos 

cargos pertencentes a este plano de carreira, e dentre os quais destacamos a vinculação ao 

planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. 

Este artigo 3º da lei nº 11.091/05 estabelece também que o Instituto Federal deve 

realizar uma avaliação anual da adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, 

podendo inclusive propor o seu redimensionamento, desde que observadas as demandas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art36
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institucionais, a proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e 

usuários, as inovações tecnológicas e a modernização dos processos de trabalho no âmbito da 

Instituição. Já a Lei nº 11.784, publicada em 23/09/2008, dispõe sobre a estruturação do Plano 

de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico que, em 2012, 

passou a fazer parte da estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, de que 

trata a Lei nº 12.772, publicada em 31/12/2012. 

Considerando que o foco desta pesquisa são as movimentações de servidores no IFBA 

e, por isso, os conteúdos desta legislação que interessam à pesquisa são a definição dos 

regimes de trabalho possíveis aos ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de 

Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em razão da 

distribuição estratégica das cargas horárias dos professores nos campi e do impacto que essa 

distribuição possa causar no banco de professor-equivalente da instituição, haja vista que a 

referência para cada professor-equivalente é medida em função do seu regime de trabalho, 

conforme estabelecido no Decreto nº 7.312/10, e o papel da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD) na prestação de assessoramento para formulação e acompanhamento da 

execução da política de pessoal docente, sobretudo no que diz respeito ao dimensionamento 

da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas, à contratação e admissão de 

professores efetivos e substitutos e à alteração do regime de trabalho docente.  

As Leis acima mencionadas estabelecem as seguintes possibilidades de regimes de 

trabalho: tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho; tempo integral de 40 horas 

semanais de trabalho, em dois turnos diários completos; ou dedicação exclusiva, com 

obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos e 

impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.  

No entanto, para efeito de provimento do cargo de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT), isso só é possível nos regimes de 20 horas semanais ou 40 

horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva. Excepcionalmente a instituição poderá, 

mediante aprovação do conselho superior, admitir a adoção do regime de 40 horas semanais 

de trabalho sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. 

Outro dispositivo analisado é o decreto nº 5.707, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) de 24/02/2006, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 

estabelecendo as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional.  

Esta política tem as seguintes finalidades: (i) melhorar a eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; (ii) promover o desenvolvimento 

permanente do servidor público; (iii) adequar as competências requeridas dos servidores aos 
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objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; (iv) divulgar e gerenciar 

as ações de capacitação; e (v) racionalizar e efetivar os gastos com capacitação. São diretrizes 

desta política (BRASIL, 2006):  

 

a) incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 

voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais; 

 

b) assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 

externamente ao seu local de trabalho; 

 

c) promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 

exercício de atividades de direção e assessoramento; 

 

d) incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas 

próprias instituições, mediante o aproveitamento de habilidades e conhecimentos 

de servidores de seu próprio quadro de pessoal; 

 

e) estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, 

entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao 

longo de sua vida funcional; 

 

f) incentivar a inclusão das atividades de capacitação como requisito para a 

promoção funcional do servidor nas carreiras da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e assegurar ao servidor a participação nessas 

atividades; 

 

g) considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do 

desempenho do servidor complementares entre si; 

h) oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos; 

i) oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação, respeitadas as 

normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo, aos servidores que 

ingressarem no setor público, inclusive àqueles sem vínculo efetivo com a 

administração pública; 

 

j) avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação; 

 

k) elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as 

definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas; 

 

l) promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de 

capacitação; 

 

m) priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos 

ofertados pelas escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e 

visando à construção de sistema de escolas de governo da União, a ser 

coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

 

Na sequência, analisou-se o decreto nº 7.133, publicado no DOU de 22/03/2010, o 

qual regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das 

avaliações de desempenho individual e institucional. Nele estão estabelecidos os critérios e 
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fatores que refletem as competências do servidor, aferidas no desempenho individual das 

tarefas e atividades a ele atribuídas, para efeito de avaliação individual. 

Portanto, o que se observa é que a legislação vigente oferece uma vasta relação de 

políticas e diretrizes nacionais para a gestão de pessoas nas instituições do setor público, e 

evidencia uma preocupação com a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão, tendo como pressupostos a necessidade de planejamento e dimensionamento da força 

de trabalho, de capacitação, de desenvolvimento dos servidores. 

A política adotada pelo governo federal deixa claramente definidos os rumos a serem 

tomados pela gestão de pessoas nas instituições públicas federais cujos servidores estão 

abrangidos pela Lei nº 8.112/90. Contudo, os estudos apontam que a eficácia desta política 

depende diretamente de um planejamento estratégico institucional adequado, além do 

empenho, da competência e do grau de envolvimento dos gestores e dos próprios servidores, 

na sua implementação. 

 

  5.1     Análises documentais na política de movimentação de pessoas no IFBA  

 

Os documentos institucionais se constituem numa importante fonte de informações, 

especialmente para esta pesquisa, tendo em vista que o objeto de estudo está intrinsecamente 

ligado a um contexto de planejamento institucional. Diante disto, foram empregados esforços 

no sentido de identificar documentos oficiais que reproduzam a essência da instituição e os 

meios pelos quais se pretende atingir os objetivos e metas institucionais. 

Inicialmente realizou-se uma análise do Estatuto do IFBA, que teve a sua versão atual 

publicada no DOU de 03/09/09. Além das características gerais já dispostas na lei nº 

11.892/08, o Estatuto dispõe também sobre a estruturação, as competências e as normas de 

funcionamento do conselho superior. Dispõe também sobre outras características específicas 

da instituição. A Lei nº 11.892/08 determina que os Institutos Federais terão como órgão 

executivo a reitoria, composta por 1 (um) reitor e 5 (cinco) pró-reitores, deixando a cargo de 

cada instituição definir pelas áreas estratégicas a serem contempladas com uma estrutura de 

pró- reitoria. 

De acordo com a organização administrativa estabelecida no Estatuto, o IFBA 

considerou o ensino, a pesquisa e inovação, a extensão, a administração e o desenvolvimento 

institucional como as suas principais áreas estratégicas, dando a cada uma destas áreas uma 

estrutura de pró-reitoria. A área de gestão de pessoas, por sua vez, foi contemplada com uma 

estrutura de diretoria sistêmica, responsável pelo planejamento, coordenação, execução e 



 48 

avaliação dos projetos e atividades relacionados à sua área de atuação, extensíveis a todos os 

campi. 

Neste sentido, e tentando compreender tal decisão institucional, foi realizada uma 

breve consulta aos portais eletrônicos de outros Institutos Federais e verificou-se que a grande 

maioria deles, assim como o IFBA, optou por constituir uma Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DGP) como órgão responsável pelos recursos humanos. Entretanto, também se verificou que 

outros Institutos optaram por estruturar as suas áreas de gestão de pessoas com um formato de 

pró-reitoria, ou seja, dentre as cinco pró-reitorias possíveis, 1 (uma) ficou dedicada à gestão 

de pessoas desses Institutos, dando a entender, portanto, que tal opção é apenas uma questão 

de prioridade de cada instituição. Como exemplo de IF’s que adotaram tal estrutura, citamos: 

Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSUL), Instituto 

Federal do Ceará (IFCE), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Instituto Federal de Sergipe 

(IFS). 

Outro documento institucional de suma importância para qualquer instituição é o 

Regimento Geral. Enquanto o Estatuto é uma extensão da Lei de criação dos Institutos 

Federais - principalmente no que se refere à definição das competências organizacionais - o 

Regimento Geral é uma complementação do Estatuto. É nele onde estão definidos todos os 

órgãos e serviços integrantes da estrutura organizacional e as suas respectivas competências. 

Outro documento analisado foi o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Contudo, 

constatou-se que o IFBA também não possui um PPI próprio, o que se comprovou no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) o qual dispõe no tópico correspondente às políticas 

de ensino, que: 

 

As Políticas de Ensino do IFBA foram amplamente discutidas quando da 

elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), realizado no ano de 

2007 e que segue como parte integrante do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Este documento, PDI, estará dando maior ênfase aos 

objetivos, estratégias e ações das Políticas de Gestão, para o cumprimento 

das Políticas Institucionais. (BRASIL, IFBA, PDI 2009-2013).  

 

Logo, ficou evidenciado que o IFBA convalidou as “Políticas de Ensino” estabelecidas 

no PPI do antigo CEFET-BA, todavia desprezou as outras políticas que compunham aquele 

PPI, tais como as “Políticas de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação”, as “Políticas de 

Extensão” e as “Políticas de Gestão”, por isso, esse documento não foi considerado como 

fonte de dados ou de informações institucionais relevantes. 

Na sequência, foi analisado o Regulamento para Remoção de Servidores do IFBA, 

aprovado pelo Conselho Superior, através da Resolução nº 77/2011. Nota-se que este 

documento institucional foi publicado no final de 2011, com base nos dispositivos do regime 
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jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais, de que trata a Lei nº 8.112/90. Nele estão estabelecidas as regras que disciplinam os 

processos de remoção de servidores no âmbito do IFBA, ou seja, as possibilidades, as 

condições, os requisitos e os critérios exigidos, além dos aspectos a serem observados para a 

efetivação desses processos. 

Após análise do referido regulamento, foram observados três aspectos que merecem 

destaque. O primeiro aspecto diz respeito à definição e caracterização do que se convencionou 

chamar de “interesse da administração” nos processos de remoção de servidores do IFBA. 

Neste sentido, para caracterizar uma remoção como sendo de ofício, no interesse da 

administração, o regulamento impõe ao gestor uma comprovação formal de que a remoção 

requerida visa atender ao interesse público, à eficiência administrativa, à conveniência e 

oportunidade da administração, ou se ocorre para adequação do quadro de pessoal, para 

atender a uma necessidade temporária ou permanente de serviço ou para ocupação de cargo 

de direção ou função gratificada. 

Neste aspecto, em especial, se observa certo cuidado da instituição com a distribuição 

adequada de sua força de trabalho, deixando clara a diferença entre o que é interesse do gestor 

e o que é interesse da instituição, pois a característica de possuir uma estrutura multicampi faz 

do IFBA uma instituição com vários gestores (reitor, pró-reitores, diretores de campus etc.).  

O segundo aspecto importante, contemplado no Regulamento para Remoção de 

Servidores do IFBA, diz respeito à definição de critérios e condições para concessão de 

remoção que visa atender prioritariamente ao interesse do servidor, dentre os quais se 

destacam: (a) a necessidade de existência de vaga, correspondente ao cargo ocupado pelo 

servidor solicitante, no local de destino; (b) a adequação entre o regime de trabalho do 

servidor e a real necessidade da administração; (c) a anuência dos gestores envolvidos no 

processo; e (d) a conveniência da administração devidamente comprovada, caso haja 

manifestação de interesse da unidade que receberá o servidor. 

Ainda segundo o Regulamento, não será concedida remoção, na modalidade “a 

pedido, a critério da administração”, àquele servidor que ainda estiver cumprindo o estágio 

probatório. 

Neste aspecto também se percebe uma preocupação em manter o equilíbrio entre as 

necessidades institucionais e as características profissionais do servidor interessado. 

O terceiro e último aspecto observado no referido Regulamento é o estabelecimento de 

critérios de desempate para concessão de remoção a servidores concorrentes, em virtude de 

realização de processo seletivo. Dentro deste contexto foi observado que o regulamento 

privilegia o tempo de serviço e a antiguidade do servidor em detrimento do mérito 
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profissional e que esse critério não representa uma estratégia adequada para manutenção do 

equilíbrio da força de trabalho, pois não leva em conta a competência e o desempenho 

profissional do servidor.  

Podemos inferir que, de certa maneira, o IFBA encontra-se na contramão do que vem 

sendo defendido para a área de gestão de pessoas no contexto contemporâneo, em que a 

avaliação de desempenho atrelada à progressão na carreira e à identificação de necessidades 

de capacitação, aliada a uma estrutura de carreiras que estimulem o desenvolvimento 

profissional e seu desempenho são algumas das diretrizes defendidas para imprimir um 

profissionalismo maior à gestão de pessoas nas organizações públicas. 

Embora este regulamento estabeleça critérios claros e objetivos para a efetivação de 

processos de remoção, percebe-se que os gestores da instituição ainda não conseguiram 

incorporar esta norma, sobretudo nas suas práticas cotidianas. 

Observa-se então que, para o gestor, os critérios utilizados são bastante subjetivos e 

por este motivo o atendimento aos pedidos de remoção de servidores acaba ficando a cargo 

dos gestores que, por sua vez, decidem levando em consideração o que eles entendem ser 

necessário. De outro lado, o IFBA possui um regulamento que disciplina os processos de 

remoção de seus servidores, demonstrando, desta forma, a existência de critérios objetivos.  

Conclui-se, então, que este regulamento, embora se constitua em peça normativa 

institucional útil para a área de gestão de pessoas, sobretudo no aspecto operacional, haja vista 

que orienta os trâmites administrativos, não tem balizado as decisões tomadas pelos gestores 

no âmbito da instituição.  

Ressalte-se que a vigência do Regulamento para Remoções de Servidores do IFBA, 

surge a partir de novembro de 2011, e a sua elaboração não está associada a nenhuma política, 

diretriz ou ação estratégica, portanto, não está integrado ao planejamento estratégico 

institucional, pois, embora contenha alguns elementos orientadores para realocação de 

servidores, estes não estão devidamente integrados às diretrizes estratégicas organizacionais, 

já que não derivam de nenhuma ação planejada da instituição. Essa situação não conta a favor 

do IFBA, se tomar como referência o que os estudiosos da área de gestão de pessoas vêm 

defendendo, a exemplo de Marconi (2005), que sustenta que a coerência estratégica entre as 

políticas e práticas de gestão de pessoas se dá a partir de uma ação planejada da sua força de 

trabalho e o planejamento é um subsistema facilitador desta busca de coerência por interligar 

as prioridades organizacionais. 

A existência de normas claras em relação à realocação de servidores dentro do IFBA e 

sua não observância por parte dos gestores evidenciam que a formulação do documento 

orientador mais importante para embasar estas movimentações não foi resultado de um 
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planejamento organizacional formal, mas de um arranjo administrativo para conter a crescente 

demanda por remoções de servidores, em função da expectativa de inauguração de novos 

campi na instituição. 

 

 

CAPÍULO 6:  ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

As políticas de gestão de pessoas na Administração Pública são objetos de 

controvérsias e discussões. Essas dificuldades podem ser verificadas nas particularidades e na 

natureza da organização pública, que tem um histórico de propostas de reformas, cujas 

intenções sempre estiveram manifestadas nos dispositivos legais e com insuficientes 

mudanças nas práticas concretas destas organizações. 

Por esta razão, a análise desta pesquisa inicia-se com o exame dos diferentes 

dispositivos jurídicos que orientam e amparam a gestão de pessoas nos Institutos Federais de 

Educação por considerar que um dos traços mais relevante e distintivo da administração de 

natureza pública em relação às organizações privadas está no seu arcabouço legal e no forte 

aparato jurídico que a sustentam para, na sequência, adentrar-se na análise dos dados 

encontrados nos processos investigados. 

Diante do acima exposto e para se compreender a pergunta base da pesquisa, foram 

analisados os processos de remoção deferidos e indeferidos, no período de 2009 a 2018, pois 

ambos são importantes para a pureza e o detalhamento da referida pesquisa.  

Neste sentido, foram analisados tanto os processos de remoção que tiveram o seu 

pleito atendido, bem como, também, aqueles que não lograram sucesso, pois o que se busca é 

entender as motivações dos servidores por detrás de cada solicitação e, nesse caso, os 

processos indeferidos também se mostram uma fonte de pesquisa útil porque tanto nos 

processos que foram deferidos quanto nos indeferidos encontramos as reais motivações que 

levam os servidores a solicitarem as remoções. 

Os referidos processos de remoção que foram utilizados como fontes para esta 

pesquisa foram retirados das planilhas de controle da Coordenação de Movimentação de 

Pessoal (COMOP), coordenação esta vinculada ao Departamento de Movimentação de 

Pessoal (DEMP) que, por sua vez, se constitui como um dos departamentos de Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGP).  

Também foram extraídas informações da Coordenação de Arquivo e Atendimento de 

Pessoal (CAAP) coordenação esta também vinculada a DGP, bem como outras informações 
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obtidas do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). Para facilitar 

a compreensão das informações obtidas, utilizamos os recursos de criação de tabelas para a 

apresentação, demonstração e análise dos dados. 

Tabela 1: Distribuição de processos de remoção por campus 

 

    

CAMPUS 

 

SAINDO 

 

SAINDO 

(%) 

 

CHEGANDO 

 

CHEGANDO 

(%) 

 

Barreiras 77 7,40 8 0,77 

Brumado 13 1,25 13 1,25 

Camaçari 77 7,40 63 6,06 

Euclides da Cunha 14 1,35 3 0,29 

Eunápolis 64 6,15 23 2,21 

Feira de Santana 18 1,73 103 9,90 

Ilhéus 36 3,46 74 7,12 

Irecê 58 5,58 9 0,87 

Jacobina 47 4,52 8 0,77 

Jequié 34 3,27 20 1,92 

Juazeiro 9 0,87 30 2,88 

Lauro de Freitas 0 0,00 95 9,13 

Paulo Afonso 41 3,94 22 2,12 

Porto Seguro 98 9,42 22 2,12 

Reitoria 56 5,38 62 5,96 

Salvador 45 4,33 286 27,50 

Santo Amaro 102 9,81 28 2,69 

Santo Antônio de Jesus 1 0,10 17 1,63 

Seabra 42 4,04 11 1,06 

Simões Filho 58 5,58 43 4,13 

Valença 100 9,62 27 2,60 

Vitória da Conquista 50 4,81 69 6,63 

IFRN 0 

 

1 

 IFSP 0 

 

1 

 IFF 0 

 

1 

 IFSudesteMG 0 

 

1 

 
 

    Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

 

    Do período de 2009 a 2018 foram analisados um total de 1040 processos de remoção 

nas suas mais variadas modalidades legais, a saber: I - de ofício, no interesse da 

Administração; II - a pedido, a critério da Administração; III -  a pedido, para outra 

localidade, independentemente do interesse da Administração: a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da 
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Administração; b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 

viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação 

por junta médica oficial; c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o 

número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 

preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 

Desse total de 1040 processos, ressaltamos que quatro deles são de processos que, 

tecnicamente, não deveriam ter sido considerados como remoções, mas, em razão de 

cumprimento de ordem judicial, estes processos foram considerados como remoções, pois, em 

respeito a essas ordens, estes servidores foram “removidos” para outros institutos federais de 

educação, a saber: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP); 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSudesteMG) . Ou seja, em 

respeito à boa técnica, estes quatro processos deveriam ter sido considerados como processos 

de redistribuição, mas como houve determinação judicial no sentido de se mandar remover os 

servidores, os referidos processos foram considerados como remoção. Por esta razão, estes 

quatro processos entraram no cômputo desta pesquisa como remoção na modalidade “por 

determinação judicial”.   

O período de 2009 a 2018, utilizado na pesquisa, como já fora dito anteriormente, 

refere-se ao período em que são criados os Institutos Federais de Educação (IFE’s) pela lei nº 

11.892/2008 e a consequente expansão dessas IFE’s, passando pelo boom da referida 

expansão que ocorreu entre os anos de 2012 a 2015 e redundando no ano de 2018, ano esse 

utilizado como termo para a presente pesquisa. 

Dentro dos 1040 processos de remoção analisados, foi encontrado um total de 406 

processos de solicitação de remoção dos servidores Técnico-Administrativos em Educação 

(TAE’s) enquanto que dos servidores ocupantes da carreira de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (Professor EBTT) foram analisados 634 processos, o que corresponde 

a um total de 39,04% e 60,96%, respectivamente. 

Tabela 2: Distribuição de processos de remoção por categoria funcional 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

TAE's 43 36 35 24 55 45 62 43 44 19 406 

DOCENTES 34 48 74 47 94 103 57 71 70 36 634 

TOTAL 77 84 109 71 149 148 119 114 114 55 1040 

% DE 

PROCESSOS 7,40 8,08 10,48 6,83 14,33 14,23 11,44 10,96 10,96 5,29 100,00 
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Esse dado é de suma importância, pois demonstra um maior interesse por parte do 

pessoal docente em se movimentar em relação aos servidores técnico-administrativos. Essa 

diferença no número dos interesses de movimentação entre os servidores docentes e técnico-

administrativos pode ser explicada, dentre outras variáveis que serão abordadas, pela distinção 

das cargas horárias de trabalho que cada uma destas categorias funcionais está vinculada.  

Cabe salientar que o fato de que o servidor TAE trabalha, excetuando-se em casos 

especiais, num regime de 40 horas semanais, com uma jornada de 8 horas, de segunda-feira a 

sexta-feira faz com que esse servidor precise estar durante toda a semana vinculado ao seu 

local de trabalho. Por esta razão, a carga horária do servidor TAE faz com que esse servidor 

necessite se fixar logo na cidade em que está lotado. 

Outra informação importante extraída dos processos em análise é o fluxo das 

movimentações, ou seja, para onde se verifica um maior fluxo dessas movimentações 

pretendidas: no sentido do que denominamos de “centro” (Salvador / Região metropolitana) 

para o interior ou do interior para o centro. 

Importante lembrar que foram observados 1040 processos, todos analisados no 

período de 2009 a 2018. Dentro dessa totalidade, 338 processos foram de pedidos de remoção 

no sentido centro para o interior e 577 processos foram de solicitações do interior para o 

centro o que corresponde a um percentual de 32,50% dos processos em que os servidores 

pretendiam se movimentar do centro para alguma localidade no interior ao passo em que no 

sentido inverso, ou seja, do interior para o centro verificamos um percentual de 55,48%, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Solicitações de remoção em razão da localidade  

(Centro-Interior X Interior - Centro) 

 
CAMPUS 

 

SAINDO 

 

(%) 

 

CHEGANDO 

 

(%) 

 

SALVADOR* / REGIÃO 

METROPOLITANA** 338 32,50 577 55,48 

INTERIOR 

 702 67,50 459 44,13 

               Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

* campus Salvador e Reitoria. 

**Cidades da Região Metropolitana: Camaçari; Lauro de Freitas; Santo Amaro e Simões 

Filho.  

 

No cruzamento de dados, esses números foram divididos por categoria funcional. 

Assim, observou-se que a categoria dos TAE’s é mais equilibrada no sentido do fluxo de 
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movimentação, pois se percebeu que 19,81% dos TAE’s almejaram se movimentar do centro 

para o interior enquanto 21,54% quiseram se movimentar do interior para o centro. 

 

Tabela 4: Solicitações de remoção em razão da localidade 

 (Centro-Interior X Interior-Centro) – Técnico-Administrativos em Educação (TAE) 

 

CAMPUS  

 

SAINDO 

 

 (%) 

 

CHEGANDO 

 

 (%) 

 

SALVADOR / REGIÃO 

METROPOLITANA 206 19,81 224 21,54 

INTERIOR 200 19,23 182 17,50 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Por outro lado, na categoria docente, observa-se, mais uma vez, um maior desejo na 

migração interior-centro, pois, do total dos processos analisados encontramos um percentual 

de 12,69% de docentes desejando se movimentar do centro para o interior ao passo em que 

encontramos 33,94% com interesse em se movimentar do interior para o centro. 

 

Tabela 5: Solicitações de remoção em razão da localidade 

(Centro-Interior X Interior-Centro) – DOCENTES. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Outros dados que chamam a atenção são com relação aos campi em que se verificou 

um maior percentual de desejo de saída por parte dos servidores que ficou dividido entre o 

campus Santo Amaro com 9,81%, campus Valença com 9,62% e campus Porto Segurocom 

9,42% dos processos analisados, conforme tabela 1.  

Já as localidades que são mais desejadas pelos servidores foram os campi Salvador 

com 27,50% dos processos analisados seguido por Feira de Santana com 9,90% e Lauro de 

Freitas com 9,13% (tabela 1). Se juntarmos os campi Salvador e Lauro de Freitas com a 

Reitoria da instituição (que também fica localizada na cidade do Salvador) somarão quase 

43,00% das intenções de destino para as remoções, ou seja, quase metade dos pedidos de 

remoção é para essas localidades (tabela 1). 

Salientamos que, quando esses números foram analisados por categoria funcional, 

observou-se que na categoria TAE a unidade em que se verifica um maior desejo de saída por 

parte desses servidores é a Reitoria com 51 pedidos de remoção para outra localidade 

CAMPUS 

 

SAINDO 

 

(%) 

 

CHEGANDO 

 

(%) 

 

SALVADOR / REGIÃO 

METROPOLITANA 
132 12,69 353 33,94 

INTERIOR 502 48,27 277 26,63 
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enquanto o campus que mais é solicitado pelos servidores técnico-administrativos é o campus 

Salvador com 97 pedidos de remoção o que equivale a um total de 9,33% dos processos 

quando considerados apenas os TAE’s.  

Tabela 6: Solicitação de remoção por categoria (TAE’s) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Cabe ressaltar que no momento em que passamos a analisar a categoria docente, 

observamos que o campus com maior desejo de saída por parte dos docentes é o campus 

Valença com 65 processos de remoção, seguido de perto pelo campus Barreiras com 63 

pedidos de remoção o que equivale a 6,25% e 6,06%, respectivamente. Já os campi com 

maior interesse de destino pelos servidores docentes são os campi Salvador com 189 pedidos 

de remoção seguido pelo campus Lauro de Freitas com 71 processos o que equivale a 18,17% 

e 6,83%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

CAMPUS SAINDO (%) CHEGANDO (%) 

BARREIRAS 14 1,35 1 0,10 

BRUMADO 5 0,48 6 0,58 

CAMAÇARI 41 3,94 20 1,92 

EUCLIDES DA CUNHA 1 0,10 0 0,00 

EUNÁPOLIS 23 2,21 9 0,87 

FEIRA DE SANTANA 5 0,48 59 5,67 

ILHÉUS 17 1,63 25 2,40 

IRECE 9 0,87 8 0,77 

JACOBINA 14 1,35 1 0,10 

JEQUIÉ 5 0,48 10 0,96 

JUAZEIRO 0 0,00 15 1,44 

LAURO DE FREITAS 0 0,00 24 2,31 

PAULO AFONSO 7 0,67 3 0,29 

PORTOSEGURO 39 3,75 8 0,77 

REITORIA 51 4,90 58 5,58 

SALVADOR 25 2,40 97 9,33 

SANTO AMARO 49 4,71 7 0,67 

SANTO ANTONIO DE JESUS 0 0,00 6 0,58 

SEABRA 11 1,06 4 0,38 

SIMÕES FILHO 40 3,85 18 1,73 

VALENÇA 35 3,37 7 0,67 

VITÓRIA DA CONQUISTA 15 1,44 20 1,92 
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Tabela 7: Solicitação de remoção por categoria (Docente) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

De acordo com a tabela acima (tabela 7), quando somamos Salvador e a região 

metropolitana (Camaçari; Lauro de Freitas, Santo Amaro e Simões Filho) encontramos 

31,54% das intenções de remoção como destino preferencial. 

Outro ponto a ser considerado na análise dos dados obtidos com os processos de 

remoção do período de 2009 a 2018 é o crescimento do número de solicitações de remoção a 

cada ano.  

Observa-se que no ano de 2009 foram analisados 77 processos de remoção, sendo 43 

processos de solicitações de servidores técnico-administrativos e 34 processos de solicitação 

de remoção de pessoal da categoria docente o que corresponde a um total de 7,40% dos 1040 

processos de remoção analisados no período que corresponde a esta pesquisa (tabela 8). 

A partir dessa análise, observa-se que houve um crescimento nos anos que se 

seguiram, a saber: 84 processos em 2010, sendo 36 de solicitação dos TAE’s e 48 de 

solicitação dos docentes; 109 processos em 2011, sendo 35 de solicitação dos TAE’s e 74 de 

CAMPUS  SAINDO (%) CHEGANDO  (%) 

BARREIRAS 63 6,06 7 0,67 

BRUMADO 8 0,77 7 0,67 

CAMAÇARI 36 3,46 43 4,13 

EUCLIDES DA CUNHA 13 1,25 3 0,29 

EUNÁPOLIS 41 3,94 14 1,35 

FEIRA DE SANTANA 13 1,25 44 4,23 

ILHEUS 19 1,83 49 4,71 

IRECE 49 4,71 1 0,10 

JACOBINA 33 3,17 7 0,67 

JEQUIÉ 29 2,79 10 0,96 

JUAZEIRO 9 0,87 15 1,44 

LAURO DE FREITAS 0 0,00 71 6,83 

PAULO AFONSO 34 3,27 19 1,83 

PORTOSEGURO 59 5,67 14 1,35 

REITORIA 5 0,48 4 0,38 

SALVADOR 20 1,92 189 18,17 

SANTO AMARO 53 5,10 21 2,02 

SANTO ANTONIO DE JESUS 1 0,10 11 1,06 

SEABRA 31 2,98 7 0,67 

SIMÕES FILHO 18 1,73 25 2,40 

VALENÇA 65 6,25 20 1,92 

VITÓRIA DA CONQUISTA 35 3,37 49 4,71 
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solicitação dos docentes; 71 processos em 2012, sendo 24 de solicitação dos TAE’s e 47 de 

solicitação dos docentes; 149 processos em 2013, sendo 55 de solicitação dos TAE’s e 94 de 

solicitação dos docentes; 148 processos em 2014, sendo 45 de solicitação dos TAE’s e 103 de 

solicitação dos docentes; 119 processos em 2015, sendo 62 de solicitação dos TAE’s e 57 de 

solicitação dos docentes; 114 processos em 2016, sendo 43 de solicitação dos TAE’s e 71 de 

solicitação dos docentes; 114 processos em 2017, sendo 44 de solicitação dos TAE’s e 70 de 

solicitação dos docentes e 55 processos em 2018, sendo 19 de solicitação dos TAE’s e 36 de 

solicitação dos docentes (tabela 8). 

Observa-se um decréscimo no ano 2018, em torno de 48,25%, com relação aos dos 

anos de 2017 e 2016 no número de processos de remoção. Essa queda pode ser explicada 

devido à tentativa de implementação da cultura de se efetivar as remoções através de 

processos seletivos de remoção o que fez com que os servidores deixassem de solicitar as 

remoções aguardando a abertura de novo processo seletivo o que ocorreu no ano de 2019 e, 

por esta razão, não foi objeto de análise desta pesquisa. 

Porém, diante dos números aqui explicitados bem como da tabela abaixo (tabela 8) 

notamos que houve um crescimento no número de solicitações de remoção pelos servidores 

do IFBA nos anos que se seguiram. 

 

Tabela 8: Quantitativo anual de solicitações de remoção 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Outra queda que também pode se verificar ocorreu no ano de 2012, pois foi justamente 

nesse ano em que a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) começou a sentir a necessidade de 

se promover um processo seletivo para as intenções de remoção já que, naquele momento, se 

observava uma crescente demanda, a cada ano, nas solicitações de remoção por parte dos 

servidores, conforme se pode observar na tabela acima (tabela 8). 

Por esta razão, ou seja, a ideia de se promover um processo seletivo de remoção, o 

mais breve possível, entende-se ter havido esse decréscimo nos pedidos de remoção no ano de 

2012, pois os servidores passaram a ser orientados a aguardar a edição e publicização do 

edital e a consequente abertura do processo seletivo de remoção. 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

TAE's 43 36 35 24 55 45 62 43 44 19 406 

DOCENTES 34 48 74 47 94 103 57 71 70 36 634 

TOTAL 77 84 109 71 149 148 119 114 114 55 1040 

% DE 

PROCESSOS 7,40 8,08 10,48 6,83 14,33 14,23 11,44 10,96 10,96 5,29 100,00 
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Este processo seletivo de remoção ocorreu de forma inédita no ano de 2013 fazendo 

com que o número de solicitações voltasse a crescer chegando à marca de 149 processos de 

remoção neste ano (tabela 8). Ocorre que, nesse momento, o processo seletivo de remoção foi 

aberto apenas para os servidores técnico-administrativos e surpreendentemente o número de 

solicitações de remoção na modalidade “a pedido, em virtude de processo seletivo” não foi 

tão grande quanto o esperado, conforme se observa na tabela 9. 

Ao tentar entender o porquê desses números de solicitações de remoção na modalidade 

a pedido, em virtude de processo seletivo, aquém do esperado, verificou-se que a Resolução 

CONSUP nº 72/2011, reeditada pela Resolução nº 77/2011, que trata das remoções no âmbito 

interno do IFBA, trazia uma vedação explícita sobre a impossibilidade de concorrência às 

vagas disponibilizadas em edital para remoção daqueles servidores que se encontrasse em 

estágio probatório, o que acarretou uma procura muito aquém do que era esperado, haja vista, 

que os servidores aguardavam por este processo seletivo há algum tempo. 

Apesar disso, foi realizado processo seletivo e os servidores que, naquele momento, 

atenderam ao disposto nas regras editalícias amparadas pela Resolução do CONSUP nº 

77/2011 puderam concorrer às vagas normalmente. Mas o número de processos de remoção 

na modalidade “a pedido, em virtude de processo seletivo” foi bem inferior ao que se 

esperava, conforme tabela abaixo (tabela 9). 

Tabela 9: Solicitações de remoção por modalidade (2013) 

 MODALIDADES DE REMOÇÃO 

  Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Essa informação revelou que os servidores que almejavam por sua movimentação e a 

consequente remoção para outro campus eram aqueles que tinham menos tempo na 

instituição, ou seja, a maioria dos servidores que desejavam a remoção eram aqueles que 

ainda não tinham cumprido o período do estágio probatório que são de três anos. 

Observou-se que os servidores que somavam mais de três anos na instituição, em sua 

grande maioria, não demonstraram interesse em pleitear a sua remoção caracterizando, com 

isso, que o servidor mais antigo no instituto já está adaptado na sua localidade de lotação ao 

passo em que o servidor que possui menos tempo na instituição, em regra, é quem busca essa 

mudança. 

   ANO 

A PEDIDO, A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRA

ÇÃO 

A PEDIDO, 

INDEPENDENTE 

DO INTERESSE DA 

ADMINISTRAÇÃO 

EX 

OFFICIO 

POR 

PERMUTA 

POR 

PROCESSO 

SELETIVO SIASS 

POR 

DETERMI

NAÇÃO 

JUDICIAL 

TOTAL 

 

2013 70 1 45 0 10 21 2 149 
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Ao perceber que o fato de a Resolução CONSUP nº 77/2011 vedava a possibilidade de 

o servidor, em estágio probatório, ser removido nas modalidades “a pedido, a critério da 

Administração” e “a pedido, em virtude de processo seletivo” a gestão do IFBA, sobretudo, a 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) com o auxílio do Departamento de Movimentação de 

Pessoal (DEMP) e da Coordenação de Movimentação de Pessoal (COMOP) resolveu traçar 

uma estratégia para tentar contemplar a maior quantidade possível de servidores no processo 

seletivo de remoção seguinte. 

A solução encontrada para tal situação foi retirar do texto da Resolução CONSUP nº 

77/2011 a proibição da possibilidade de os servidores que se encontrassem em estágio 

probatório de concorrer no processo seletivo de remoção e isso se fez através da alteração da 

referida Resolução, retirando do texto da mesma, a cláusula de proibição, permitindo com isso 

que os servidores em estágio probatório pudessem concorrer com os demais servidores nos 

próximos processos seletivos que se seguissem. 

Em virtude da supressão da cláusula de proibição de concorrência em processo 

seletivo de remoção, na Resolução CONSUP nº 77/2011, hoje apenas não é possível ao 

servidor que esteja cumprindo estágio probatório a sua remoção na modalidade “a pedido, a 

critério da administração”, sendo possível ao servidor que se encontre nesta condição ser 

removido nas demais modalidades.  

Nos anos seguintes, a quantidade de processos de remoção continuou a crescer com 

picos nos anos de 2013 e 2014 (vide tabela 8), período esse, em que os campi do que 

chamamos de expansão III do IFBA passou a demandar uma quantidade maior de servidores, 

pois com a chegada dos campi: Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e 

Santo Antônio de Jesus foi necessária a admissão de novos servidores. 

Desta forma, com a chegada desses novos servidores nos campi acima mencionados, 

houve um aumento da pressão por parte desses novos ingressantes na instituição em se 

movimentar para outros campi até mesmo porque, com a exceção do campus Lauro de 

Freitas, todos os outros campi da expansão III são localizados em cidades do interior, 

distantes de Salvador e da região metropolitana e isso fez com que os servidores novos, em 

sua grande maioria, docentes, que como já vimos anteriormente, é a categoria que mais 

demanda uma movimentação no sentido interior-centro, manifestasse o desejo em serem 

removidos. 

Por isso, também, identificamos esse crescimento significativo nos processos de 

remoção nos anos de 2013 e 2014, continuando entre os anos de 2015 até 2017 (tabela 8).  

Para se ter uma ideia desse aumento nas intenções de remoção nesse período, somente 

entre o ano de 2012 e 2013 houve um acréscimo na ordem de 47,97% nas solicitações de 
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remoção (tabela 8) e esse crescimento pode ser explicado pelas razões acima expostas, ou 

seja, a implementação do processo seletivo que ocorreu no ano de 2013 (para a categoria 

TAE) e a chegada de novos servidores para atender aos campi da expansão III (docentes, em 

sua grande maioria), o que provocou esse aumento tão significativo.   

É importante ressaltar também que dentre as modalidades de remoção disciplinadas 

pela lei nº 8.112/90, a que mais é utilizada pelos servidores do IFBA é a modalidade 

insculpida no inciso II, do artigo 36 da referida lei, ou seja, a remoção a pedido, a critério da 

Administração, com 630 processos, o que corresponde a 60,58% dos processos de remoção 

que foram analisados dentro do período que corresponde a esta pesquisa.  

Cabe ressaltar que mais da metade dos processos que foram utilizados na elaboração 

da presente pesquisa foram na modalidade “a pedido, a critério da Administração” seguida 

pelas modalidades “a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração, por motivo de saúde” com 164 processos, correspondendo a um percentual de 

15,77% e na modalidade “de ofício, no interesse da Administração”, com 122 processos, o 

que equivale a 11,73%, conforme tabela 10: 

Tabela 10: Solicitações de remoção por modalidade 

 

ANO 

A PEDIDO, A 
CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

A PEDIDO, 
INDEPENDENTEMENTE 
DA ADMINISTRAÇÃO 

EX 
OFFICIO 

POR 
PERMUTA 

POR 
PROCESSO 
SELETIVO SIASS 

POR 
DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL TOTAL 

2009 77 0 0 0 0 0 0 77 

2010 83 0 0 0 0 0 1 84 

2011 99 0 3 0 0 7 0 109 

2012 56 0 9 0 0 5 1 71 

2013 70 1 45 0 10 21 2 149 

2014 92 2 30 3 1 19 1 148 

2015 56 0 15 3 9 36 0 119 

2016 31 2 5 10 39 25 2 114 

2017 39 1 11 12 7 40 4 114 

2018 27 0 4 2 11 11 0 55 

TOTAL 630 6 122 30 77 164 11 1040 

% DE 
PROCESSOS 60,58 0,58 11,73 2,88 7,40 15,77 1,06 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Infere-se dessas informações acima que, apesar dos esforços que a gestão veio 

tentando fazer para tornar a movimentação de pessoal dentro da instituição algo que pudesse 

alcançar aos servidores de maneira impessoal, tentando dar um caráter mais democrático e 

isonômico, através da implementação de processos seletivos de remoção, não foi suficiente 

para minimizar os impactos causados pela forte demanda nas solicitações de remoção por 

parte dos servidores da instituição como pode ser visto no Art.36, lei nº 8.112/90. 
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Percebe-se que esta alternativa foi pouco eficaz, na medida em que, mesmo com a 

política de desestímulo de abertura de processos de remoção na modalidade “a pedido, a 

critério da administração” em favor da abertura de processos na modalidade disciplinada no 

artigo 36, III, c, ou seja, em virtude de processo seletivo, ainda se verificou um número 

excessivo de solicitações de remoção na modalidade “a pedido, a critério da administração”, 

conforme tabela 10.  

Tal medida demonstra certa incapacidade da gestão do IFBA em tornar os processos 

seletivos de remoção uma cultura institucional. Essa incapacidade faz com que os servidores 

insistam em continuar a fazer as suas solicitações de remoção modalidade “a pedido, a critério 

da administração”. 

Por outro lado, observou-se através da análise dos processos de remoção na 

modalidade “de ofício, no interesse da Administração” que, em sua maioria, não se tratava, 

dentro da boa técnica, de remoções que de fato fosse uma movimentação no estrito interesse 

da administração, pois, o que se pôde observar ao se investigar os referidos processos foi, em 

alguns casos, uma forma de tentar, por via oblíqua, a movimentação não conseguida em outra 

modalidade, sobretudo na modalidade positivada no inciso II do artigo supracitado, haja vista 

que, havia uma barreira que obstaculizava a remoção de muitos servidores que era a proibição 

trazida pela Resolução do Conselho Superior (CONSUP) nº 72/2011, reeditada pela 

Resolução CONSUP nº 77/2011 em se remover servidores que estivessem cumprindo estágio 

probatório.  

Nesses casos, foi observado que o servidor, ao ter o seu pedido de remoção indeferido 

em razão de ainda estar cumprindo estágio probatório, se utilizava da alternativa de se valer 

do expediente da remoção ex officio, no interesse da administração, pois esta modalidade 

indica um pretenso interesse da administração e, por isso, o fato de o servidor estar cumprindo 

o estágio probatório, a remoção de ofício não obstaculizava o deslocamento desse servidor. 

Essas remoções de ofício eram então solicitadas pela direção geral do campus de destino e 

ratificadas pela direção geral do campus de origem e a remoção era feita.  

No processo de análise desses documentos percebeu-se que poucos processos de 

remoção de ofício foram, de fato, uma movimentação que atendesse estritamente ao interesse 

da administração. Muitos deles, em suas motivações formais, contidas no bojo do processo, 

para justificar a remoção de ofício, no interesse da administração, eram meros atalhos para se 

conseguir a remoção pretendida. Essa prática acabava por macular o princípio da isonomia e 

retirava o caráter democrático que deveria nortear as práticas administrativas ao se conceder 

condições de igualdade para todos.  
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Ainda no processo de análise documental, observamos que também foi utilizada outra 

modalidade de remoção pelos servidores do IFBA, a modalidade que se encontra no artigo 36, 

III, b, da lei 8.112/90, ou seja, a remoção por motivo de saúde, com 164 processos analisados 

dentro do período da pesquisa (2009-2018), o que corresponde a um total de 15,77% das 

solicitações sendo, desta forma, a modalidade que ocupa a segunda posição em número de 

processos de remoção dentro da instituição (tabela 10). 

Dentro dos 164 processos de remoção por motivo de saúde, 48 são processos 

solicitados por servidores ocupantes dos cargos técnico-administrativos ao passo em que 116 

processos são de solicitações de servidores ocupantes da carreira docente, o que equivale a 

29,27% dos processos, dentro desta modalidade, solicitados por técnico-administrativos e 

70,73% de processos solicitados por docentes. Ou seja, há uma predominância por parte dos 

servidores docentes na solicitação de remoção por motivo de saúde.  

Outra informação que merece destaque é o fato de que dos 164 processos de remoção 

por motivo de saúde, 78 são de servidores que pretenderam se movimentar no sentido interior-

centro enquanto que apenas 17 solicitaram remoção, nesta modalidade, no sentido centro-

interior, o que corresponde a um percentual de 47,56% de solicitações interior-centro e 

10,36% no sentido centro-interior. As demais solicitações foram no sentido centro-centro ou 

interior-interior e, nesses casos, foram observados que a motivação, em quase a totalidade dos 

documentos investigados, era o desejo de reaproximação com a cidade de origem e/ou de seus 

familiares. 

Quando separadas essas informações por categoria funcional verificou-se que em se 

tratando dos servidores técnico-administrativos a migração no sentido interior-centro é na 

ordem de 14 solicitações num universo de 48 processos e no sentido centro-interior 

encontrou-se o número de 9 solicitações 

Ao se analisar a pretensão de movimentação entre os servidores da categoria docente 

encontra-se os seguintes números: no sentido interior-centro 63 solicitações e no sentido 

centro-interior apenas 7 pedidos em um universo de 116 processos o que corresponde a um 

total de 54,31% dos docentes que pretenderam mudar sua lotação dentro da instituição, 

almejaram a sua movimentação de um campus do interior para um campus mais central, ou 

seja, para a cidade do Salvador ou da região metropolitana enquanto que apenas 6,03% dos 

docentes pretenderam se movimentar de um campus do centro para outro no interior.  

As demais solicitações foram no sentido centro-centro ou interior-interior e, nesses 

casos, a explicação é a mesma que foi constatada para os servidores lato sensu, ou seja, 

proximidade da cidade de origem e/ou de seus familiares. 
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Esses números podem ser explicados, quando analisada essa modalidade de remoção, 

a saber: a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração 

por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 

expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 

médica oficial. 

É compreensível se entender que na cidade do Salvador, por ser a capital do Estado, e 

a sua região metropolitana, ofereçam um acesso mais fácil aos recursos médico-hospitalares 

do que os ofertados nas cidades do interior do Estado, sobretudo das cidades menores.  

Por outro lado, os 6,03% dos docentes que desejaram se deslocar do centro para o 

interior manifestaram à vontade de retornar ao seio familiar, o que foi verificado através da 

leitura e investigação dos respectivos processos onde se encontrou em sua quase totalidade, a 

motivação “o desejo de estar mais perto da família” de maneira clara e explícita. 

Cabe frisar, que do total de processos de remoção, por motivo de saúde, que foram 

analisados no período de 2009 a 2018, 83 foram indeferidos enquanto que 73 foram deferidos, 

correspondendo a 50,61% de processos indeferidos e 44,51% de processos deferidos 

revelando certo equilíbrio entre deferimentos e indeferimentos nos processos de remoção por 

motivo de saúde que foram analisados e julgados pela junta médica oficial através do 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). Os outros 4,88% foram 

relativos a processos que foram cancelados e/ou perderam objeto por outras razões como, por 

exemplo: aposentadorias, vacâncias, readaptações do servidor etc. Outra espécie de remoção 

que também foi explorada pelos servidores do IFBA no período correspondente a esta 

pesquisa foi a modalidade “a pedido, a critério da Administração”, por permuta, que é uma 

possibilidade trazida pela Resolução CONSUP nº 77/2011, condição esta de remoção em que 

se faz possível a movimentação de servidores que reúnam similaridades em suas 

características funcionais como, por exemplo: cargos semelhantes (nos casos dos TAE’s) e 

áreas de conhecimento semelhantes e/ou titulação equivalentes (no caso dos docentes).  

Havendo a combinação dessas características se faz possível a remoção por permuta, 

entre esses servidores, o que se mostra uma alternativa que não traz maiores consequências 

negativas para os campi envolvidos e ajusta as necessidades dos servidores permutados. 

Foram analisados 30 processos de remoção a pedido, a critério da Administração, por 

permuta, perfazendo um total de 2,88% dos 1040 processos analisados (tabela 10). 

Após a análise dos números acima explicitados, demonstrando, sob a ótica de critérios 

mais objetivos, as intenções de movimentações dos servidores do IFBA, contidas nos 

processos de remoção por estes solicitados, servidores esses, considerados, lato sensu, e 

demonstrando também os cortes feitos nas tabelas apresentadas, destacando as categorias 
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funcionais que compõem os servidores desta instituição evidenciou-se uma maior propensão 

por parte destes em se movimentar no sentido interior-centro.  

Sobretudo, quando analisados os processos do pessoal docente, como dito 

anteriormente, movimentações essas, motivadas por particularidades inerentes à condição 

funcional desta categoria dentro da realidade da instituição, em que é possível ao servidor que 

ocupa o cargo docente ter a sua carga horária concentrada em alguns dias da semana e, por 

esta razão, necessitar ficar menos tempo na cidade de lotação ao longo da mesma, fazendo 

com que o anseio por retornar à sua cidade de origem ou a uma cidade que reúna uma maior 

infraestrutura e melhores condições de vida para este servidor bem como de sua família seja 

maior, aliado a isso, o custo financeiro que esse deslocamento semanal acarreta. 

Com os números que foram aqui apresentados fica claro que o servidor ocupante de 

cargos técnico-administrativos demanda menos necessidade em se movimentar dentro da 

instituição quando comparados com o pessoal que ocupa cargo docente.  

Por outro viés, saindo um pouco da análise fria dos números e adentrando em critérios 

mais subjetivos que motivaram essas necessidades de movimentação por parte dos servidores 

do IFBA, nos atentaremos a um aprofundamento nas motivações formais (argumentos) que 

foram explicitadas nos processos de remoção sob investigação. 

Para tal investigação, foram analisados 100 processos de remoção2, o que equivale a 

algo em torno de quase 10% do universo dos processos do período desta pesquisa, qual seja: 

de 2009 a 2018. Dentro desse recorte amostral, tivemos o cuidado de separar de maneira 

equitativa os respectivos processos, ou seja, foram analisados 10 processos de remoção dentro 

de cada ano do período pesquisado. Dos 100 processos que fizeram parte do recorte amostral, 

50 foram de servidores técnico-administrativos e os outros 50 processos de pessoal docente.  

Desta forma, na análise dos processos de remoção, no recorte acima especificado, se 

verificou, na grande maioria destes, independentemente da modalidade analisada, que os 

servidores de modo geral, em suas alegações sobre o que os motivavam a solicitar a 

pretendida remoção foi ressaltado como uma das principais razões o desejo de retorno ao seio 

da família e, aqui a distinção entre servidores técnico-administrativos e docentes é 

praticamente nula. Tanto uma categoria quanto a outra se utilizaram desse argumento para 

justificar e até mesmo, deixar latente no texto, uma tentativa de sensibilização com o 

propósito de conseguir a sua remoção.  

Outro argumento utilizado foi o de dar continuidade aos estudos. Muitos desses 

servidores utilizaram-se desse argumento para justificar o seu pedido de remoção. Identificou-

                                                 

2 A tabela Corte Amostral - Análise subjetiva das motivações de remoção segue disponível nos Apêndices. 
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se na leitura e análise dos processos de remoção o argumento de que necessitava ser removido 

para que pudessem voltar ao seu curso de graduação que se encontrava trancado em virtude da 

sua mudança para outra cidade para assumir o cargo público em que fora aprovado ou até 

mesmo a necessidade que o servidor tinha em continuar a avançar na sua formação com uma 

pós-graduação, quer lato sensu, quer stricto sensu o que, em não raras situações, se tornava 

mais difícil em uma cidade do interior. 

Nesse quesito, cuja argumentação era a necessidade de dar continuidade aos seus 

estudos, identificou-se uma predominância mais acentuada por parte do pessoal técnico-

administrativo, até mesmo porque esse é um problema bem menos recorrente com os docentes 

que, por razões óbvias, já ingressam na instituição com, no mínimo, a sua graduação 

concluída (o que não ocorre, necessariamente, com os TAE’s) e também por encontrarem uma 

flexibilidade maior em ter o seu afastamento das atividades funcionais, para que possam se 

dedicar exclusivamente aos seus estudos, haja vista que, para a substituição do servidor 

docente em razão do seu afastamento para estudo (bem como de outras situações que ocorram 

afastamento legal) há a figura do professor substituto que não raramente é utilizado para esse 

fim na instituição. 

Isso não acontece com o servidor da categoria técnica administrativa que, por não 

poder contar com a sua substituição por outro profissional à semelhança do docente, fica, 

muitas vezes, privado da possibilidade de afastamento, pois o afastamento do técnico 

administrativo, caso ocorra, acaba por gerar prejuízos à continuidade dos serviços prestados 

pelo campus de lotação desse servidor.  

Por isso, o servidor docente se utilizou bem menos do argumento “continuidade dos 

estudos” para motivar os seus pedidos de remoção. Na categoria TAE, esse argumento se 

aproximou do argumento “proximidade da família”, muito embora este último argumento se 

fizesse presente em quase todas as motivações para remoção dentro dos processos que foram 

objeto desta pesquisa. 

Vale salientar que mesmo nos processos cuja modalidade era “por motivo de saúde” 

que, em regra, não necessita de qualquer tipo de motivação pessoal, por se tratar de uma 

modalidade que independe do interesse da administração, cabendo tão somente à junta médica 

oficial, através do SIASS, apreciar, analisar e julgar o caso, de acordo com a patologia 

apresentada pelo servidor, através da comprovação mediante apresentação de atestados e 

laudos médicos, lá estava presente o argumento “proximidade da família” em muitos destes 

processos. 
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Também se identificou outro argumento, menos usual, mas não tão pequeno assim, a 

ponto de se fazer relevante para fins desta pesquisa que foi o argumento da “falta de 

infraestrutura da cidade de lotação”. 

Encontrou-se em diversos processos, como argumento para motivar o pedido de 

remoção, a vontade e o desejo explícito, por parte dos servidores solicitantes, de se 

movimentar para uma cidade com maior condição de acessibilidade às facilidades da vida 

moderna como, por exemplo: acesso à boas escolas para seus filhos, acesso à melhores 

serviços médico-hospitalares para si e sua família, acesso à melhores estruturas de lazer etc., 

ou seja, os servidores que se utilizaram desse último argumento deixava claro o seu desejo de 

encontrar na cidade em que desejava fixar residência maior condição de acesso a essa 

infraestrutura que, por vezes, as cidades do interior do Estado, principalmente as menores, não 

oferecem. 

Diante de todo exposto acima, esses foram os três argumentos mais encontrados, 

utilizados pelos servidores ao motivarem o seu desejo de remoção, prevalecendo quase que na 

totalidade dos processos o argumento “proximidade da família”, seguido dos argumentos 

“continuidade nos estudos” e, como uma espécie de argumento alternativo ou subsidiário o 

argumento “busca por uma cidade melhor estruturada”. 

Os processos em que mais se verificaram as motivações dos servidores, por óbvio, 

foram os processos na modalidade “a pedido, a critério da administração”, pois é justamente 

nesse tipo de modalidade de remoção em que a motivação para justificar a solicitação de 

remoção se faz necessário até porque como a administração terá que analisar e julgar a tal 

solicitação é condição sine qua non que haja uma justificativa plausível para que a 

administração tenha elementos para deferir, ou não, o pedido, o que não quer dizer que em 

outras modalidades não fossem encontradas essas argumentações. 

Fica latente nos textos contidos nos processos analisados o desejo do servidor em 

tentar sensibilizar aqueles que julgariam o seu pedido para ao final deferir o pedido de 

remoção. Por isso, mesmo nos casos de remoção por motivo de saúde e até mesmo nos 

processos de remoção ex officio essas argumentações foram encontradas. 
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CAPÍTULO 7: PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Considerando os resultados encontrados na pesquisa realizada cujo título é “A 

implementação da educação profissional e tecnológica frente à necessidade da manutenção e 

fixação dos servidores do Instituto Federal da Bahia nos campi do interior, suas 

condicionantes e perspectivas – 2009-2018” percebeu-se a importância e a necessidade de se 

apresentar, em forma de produto educacional, algum material, fruto desta pesquisa, que fosse 

útil para demonstrar qual a realidade em que se encontra o Instituto Federal da Bahia (IFBA), 

no que tange às questões de movimentação dos seus servidores, o que tem provocado tal 

situação de volatilidade do seu pessoal dentro da instituição conduzindo a mesma para tal 

situação de dificuldade de manutenção e fixação dos seus quadros nas lotações de origem e o 

que poderá ser feito, no sentido de minimizar esta problemática de modo a causar um menor 

impacto negativo na referida instituição. 

De outro lado, o produto apresentado também é útil para demonstrar ao servidor da 

mesma, a realidade enfrentada no dia a dia, as dificuldades por que passa o instituto ao se 

deparar com tal realidade de intensa movimentação de seus servidores, sobretudo, das 

movimentações no sentido interior-centro o que tem provocado instabilidade e desequilíbrio 

no quadro funcional dos campi que compõe o IFBA, desestruturando e comprometendo, desta 

forma, as atividades que devem ser desempenhadas por esses campi, principalmente os 

situados nas cidades do interior, locais esses que sofrem, conforme se verificou na pesquisa 

realizada, maiores pressões de saída de servidores. 

Esta situação vem comprometendo, e muito, o bom desempenho que o instituto precisa 

e deve entregar à comunidade na qual está inserida. Desta forma, o produto educacional que 

será apresentado tem o intuito de indicar a real situação vivida pela instituição, orientar as 

partes interessadas (instituição/gestão e servidores) sobre o caminho que deverá ser 

percorrido, por ambos, para se tentar reduzir as dificuldades verificadas, contemplando os 

interesses dos servidores sem, contudo, comprometer as atividades institucionais e, ao final, 

conduzir tanto a gestão quanto os servidores interessados em se movimentar dentro da 

instituição a uma situação de equilíbrio no que tange às necessidades do Instituto Federal da 

Bahia bem como aos interesses destes servidores. 

Manter este equilíbrio é de suma importância para o desenvolvimento e crescimento 

institucional, no sentido de não se correr o risco iminente de se causar um esvaziamento dos 

campi do interior, principalmente aqueles que se situam em cidades mais distantes da capital 
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do Estado e da região metropolitana, comprometendo gravemente a oferta de uma educação 

pública, gratuita e de qualidade que é e que deve ser a vocação desta instituição. 

Por esta razão, o produto educacional que se apresenta ao final da pesquisa é uma 

cartilha que, como dito anteriormente, possa indicar a realidade deste momento dentro do 

IFBA, orientar as partes envolvidas sobre o que pode e o que deve ser feito para se equilibrar 

essa relação buscando, com isso, melhorar a situação atualmente verificada e, por fim, tentar 

conduzir gestão e servidores por um caminho que contemple ambas as partes. 

A cartilha apresentada foi pensada para ser um documento que poderá ser aproveitado 

pelo Instituto Federal da Bahia para que possa, se assim entender, ofertá-lo aos servidores, 

principalmente aos recém-ingressos, com o intuito de que estes conheçam o momento atual 

deste instituto federal de educação e a necessidade sempre presente de se manter e fixar os 

servidores, sobretudo os recém-chegados, nos campi de lotação originária e de maneira mais 

urgente os servidores lotados em campus do interior por terem apresentado, na presente 

pesquisa, uma maior demanda pela movimentação de pessoal. 

Considerando tal realidade, a cartilha poderá ter grande utilidade para demonstrar, 

logo de inicio, ao servidor que ingressa na instituição, a urgência e importância de ele se fixar 

no campus de lotação originária entendendo assim, que é importante para o desenvolvimento 

do campus onde ele está lotado que a sua participação ativa, plena e duradoura naquela 

localidade poderá render bons frutos não apenas para o campus, mas, também, para o 

desenvolvimento local e regional. 

As orientações apresentadas na cartilha serão úteis para os servidores, lato sensu, ou 

seja, tanto os servidores ocupantes dos cargos da categoria Técnico Administrativo em 

Educação (TAE’s) quanto para os servidores ocupantes do cargo de professor do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), mas, sobretudo, conforme observado e demonstrado 

na pesquisa realizada, para o servidor ocupante do cargo docente, pois há maior urgência de 

manutenção e fixação desses servidores nos campi mais interiorizados. 

Foi revelado pela pesquisa que o desejo e anseio que o servidor tem de se movimentar, 

através do instituto da remoção, independem da categoria que a compõe, haja vista que, tanto 

servidores TAE’s quanto docentes manifestam esse desejo e intenção, mas, ficou evidenciado 

pela mesma que os servidores docentes exercem uma maior pressão pela movimentação no 

sentido interior-centro. Por esta razão, apesar de a cartilha apresentada ter como destinatário 

os servidores do Instituto Federal da Bahia de modo geral é inegável que ela deverá ser muito 

mais reforçada para os ocupantes do cargo de docente. 

Outra característica importante da cartilha é apresentar a este novo servidor que a sua 

atuação plena e comprometida no campus em que estiver lotado é fundamental para o bom 



 70 

desenvolvimento das atividades por este desempenhadas, de modo a fazer com que o campus 

se integre cada vez mais à localidade onde está inserido e, para além disso, que a própria 

comunidade possa perceber que os servidores que realizam suas atividades funcionais naquele 

local estão ali com o propósito de bem servi-la. 

A cartilha, produto educacional, fruto da pesquisa realizada, trará informações para os 

servidores de modo a revelar a sua importância, para o desenvolvimento não apenas do 

campus, mas, também, do município e da região onde este campus está localizado, pois com a 

chegada, manutenção e fixação de mão-de-obra qualificada e, consequentemente, a renda dos 

servidores que será inserida na economia destas cidades é consequência natural que haja um 

aquecimento e uma dinamização da economia local, haja vista que, este novo profissional que 

chegará nestes municípios, com a sua família, demandarão por produtos e serviços, que, sem 

dúvidas, movimentarão o comércio local, levando, desta forma, a um grande movimento na 

economia da região. 

Portanto, não é apenas o desenvolvimento de um ou outro campus que se está 

discutindo, mas sim, o crescimento econômico em caso de sucesso na implantação de um 

campus da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em um município que, em 

muitos casos, são locais que carecem de apoio do poder público.  

É intenção desta cartilha, também, demonstrar aos servidores que a gestão precisa 

estar atenta às necessidades e angústias dos servidores. A gestão do IFBA deve entender a 

realidade vivida pelos servidores da instituição e deixar claro, através das suas políticas, que 

está atenta a esta realidade e demonstrar que busca alternativas no sentido de minimizar esta 

problemática visando solucionar essas questões sempre que for oportuno.  

Para isso, é importante que a cartilha leve aos servidores, destinatários deste 

documento, quais são as políticas que devam ser adotadas pela gestão no sentido de 

equacionar essas demandas, equilibrando, desta forma, a necessidade da gestão em manter e 

fixar os servidores no campus de lotação e os anseios dos servidores que pretendem ser 

removidos para outro campus, como por exemplo, a divulgação de processos seletivos de 

remoção periódicos. 

O produto educacional, apresentado na forma de cartilha, trará informações úteis e 

relevantes aos servidores no que diz respeito à sua orientação quanto às perspectivas que estes 

deverão encontrar no campus para onde serão enviados a desempenhar as funções inerentes ao 

cargo que ocuparão, além de um breve resumo histórico da instituição onde estão chegando 

(IFBA), bem como da vocação de interiorização desta instituição federal de ensino, que foi 

trazida pela expansão da Rede Federal de Educação, e da grande capilaridade que a instituição 

atingiu no Estado da Bahia. 
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A cartilha conterá uma chamada voltada especificamente ao servidor docente. Essa 

chamada é importante para a conscientização desse profissional de como a sua participação 

ativa e engajada nas atividades inerentes ao seu cargo no campus é imprescindível para o 

pleno desenvolvimento desta instituição de ensino, pois é o servidor docente quem presta a 

atividade fim da instituição. 

Por óbvio que a participação de todo servidor é importante, mas, por estarmos tratando 

de uma instituição de ensino, a atuação do professor tem um apelo muito maior. É através 

desse profissional que a instituição revela, na prática, o que deva ser uma educação de 

excelência, educação essa que é objetivo final da instituição.  

Por isso, o servidor do Instituto Federal da Bahia, mantido e fixado em seus 

respectivos campi de lotação originária, demandando menos movimentações internas e, 

consequentemente, fazendo com que a instituição mantenha um equilíbrio em seus quadros 

funcionais, a atividade exercida pela instituição, qual seja: a oferta de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade será fortalecida. 

Uma alta volatilidade dos servidores dentro da instituição depõe contra a qualidade da 

prestação desse serviço oferecido pelo IFBA, pois fragiliza e compromete a continuidade do 

mesmo. 

Desta forma, a cartilha pretende levar de maneira clara e objetiva as informações que 

façam os servidores do IFBA compreenderem a necessidade da sua permanência no campus 

em que foi lotado, até o momento em que seja oportuno e conveniente à administração 

conceder a sua remoção, para que, com isso, a instituição consiga equilibrar seu quadro 

funcional, contemplando os campi com a força de trabalho necessária ao pleno desempenho 

das suas atividades e, assim, elevar os seus indicadores internos e externos de qualidade na 

prestação do serviço que a ela compete realizar e, consequentemente, se tornar uma instituição 

bem avaliada tanto pelos órgãos de controle quanto pela comunidade à qual a instituição 

serve. 
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CONSIDERAÇŌES FINAIS 

 

Faz-se importante a compreensão, por parte dos servidores do Instituto Federal da 

Bahia, acerca da urgência da manutenção e fixação dos mesmos nos campi localizados em 

cidades do interior do Estado.  

Foi revelado pela presente pesquisa que, de fato, há uma demanda significativa por 

remoções no âmbito do IFBA, conforme se suspeitava, e que o fluxo maior dessas 

movimentações de pessoal, na instituição, ocorre no sentido interior-centro. 

Percebe-se, também, que essas movimentações acabam por ocasionar implicações 

negativas para o Instituto Federal da Bahia, no sentido em que os campi localizados nas 

cidades do interior do Estado ficam com seu quadro de pessoal comprometido impedindo, 

desta forma, que estes campi consigam oferecer à comunidade local a prestação de um serviço 

de qualidade. 

É sabido, que os servidores oriundos de outras localidades que não seja a cidade ou 

região em que o campus está presente, nutrem a esperança e o desejo de, um dia, retornarem à 

sua cidade de origem. 

Portanto, é condição indispensável para a estabilização do quadro de pessoal do 

Instituto Federal da Bahia e o consequente crescimento e desenvolvimento da instituição, que 

haja a conscientização, por parte dos servidores, de que há uma necessidade premente de 

manutenção e fixação dos mesmos nos campi de lotação originária, sobretudo nos campi 

situados nas cidades mais distantes da capital do Estado e da região metropolitana, reduzindo, 

assim, a demanda por remoções e, consequentemente, estabilizando e equilibrando a força de 

trabalho no IFBA.  

De outro lado, temos a situação dos campi que, diante de tal dificuldade, necessitam 

cumprir o seu dever institucional e prestar um bom serviço à comunidade na qual está 

presente.  

O Instituto Federal da Bahia, com sua característica de instituição multicampi, está 

consideravelmente interiorizado e, por isso, precisa contemplar os seus campi com a devida e 

adequada estrutura para que seja possível o bom desenvolvimento de sua missão, qual seja: a 

prestação de uma educação pública, gratuita e de qualidade.  

Mas, para isso, se faz necessário que os campi estejam contemplados com a estrutura 

necessária para funcionamento, como por exemplo: condição satisfatória das instalações 

físicas do imóvel onde o campus deva funcionar; pessoal que realizará os serviços de limpeza 

e vigilância devidamente contratados através de empresas que terceirizam esses serviços e, 

por fim, que o seu quadro de servidores (docentes e técnico-administrativos) esteja íntegro, de 
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modo que as atividades desenvolvidas pelo campus sejam realizadas de maneira plena e 

continuada e sem as interrupções que são produzidas pelas mudanças constantes devido às 

substituições dos seus servidores em decorrência das remoções. Desta forma, será possível 

servir à sociedade de maneira continuada, ou seja, sem que haja interrupção na prestação do 

serviço público demandado pela comunidade. 

Diante disso, e considerando que a presença de um campus pertencente a um Instituto 

Federal de Educação em cidades que necessitam do oferecimento de uma educação pública, 

gratuita e de qualidade, é de vital importância para o desenvolvimento social e econômico 

daquela região, que se busque, urgentemente, por alternativas que possibilitem a manutenção 

e a fixação desses servidores, que ingressam no serviço público e que são lotados nesses 

campi, para que seja possível o alcance e o fomento do potencial transformador dessas 

Instituições na vida de cada estudante e da comunidade. 

Por esta razão, entendemos que a criação de leis que garantam ao servidor, que se 

interessar em se fixar em campus situado nas cidades de pequeno e médio porte, um plus em 

sua remuneração e maiores benefícios em sua vida funcional, poderia servir como um 

incentivo para que esse servidor possa passar a viver de forma definitiva nessas localidades, 

estabilizando, dessa forma, o quadro de servidores dos respectivos campi. 

Urge a necessidade da implementação das alternativas sugeridas no presente trabalho, 

quais sejam: a criação da Gratificação de Incentivo à Interiorização (GII) e/ou a utilização de 

critérios mais benéficos para a avaliação periódica de desempenho dos servidores que 

desenvolvam as suas atividades laborais em cidades distantes da capital do Estado e de sua 

região metropolitana para que a Rede Federal de Educação Profissional possa ser fortalecida 

nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos e, desta forma, seja possível se 

viabilizar o potencial transformador que as instituições que compõe a referida rede têm a 

oferecer a essas comunidades. 

Pode-se dizer, então, que o sucesso da Rede Federal de Educação Profissional passa 

por soluções deste tipo que, ao incentivar os seus servidores a se fixarem nessas localidades e, 

com isso, estabilizar o quadro funcional do campus situado nessas cidades, far-se-á possível o 

desenvolvimento da instituição e, enfim, a prestação de um serviço educacional de excelência 

que os institutos federais de educação são capazes de ofertar. 

Nesse sentido, é importante que haja uma união das forças sociais para que seja 

possível encontrarmos caminhos para auxiliar na condição de manutenção e fixação dos 

servidores nos campi instalados nas cidades de pequeno e médio porte, para que seja possível 

a continuidade da experiência de se levar a educação profissional e tecnológica para todos os 

cantos do país e não apenas para as cidades maiores como sempre ocorreu. 
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Faz-se importante se compreender a necessidade de se levar uma educação pública, 

gratuita e de qualidade para as cidades mais distantes dos grandes centros urbanos visando, 

com isso, oferecer oportunidades aos estudantes que vivem nestas cidades do interior, os 

inserindo no mundo do trabalho com condições plenas de concorrer com qualquer outro 

estudante sem que, para isso, seja necessário que ele precise migrar para outra cidade em 

busca dessa oportunidade. Medidas como estas são úteis não somente para contribuir com a 

formação dessas pessoas, mas, também, são importantes para ajudar no crescimento e na 

dinamização da economia dessas regiões já que recursos públicos estarão concentrados nessas 

localidades. 

Esta é a missão dos Institutos Federais de Educação e muitos desses estudantes 

enxergam nos institutos federais a sua última chance para uma vida melhor. 

 Desta forma, a presença do Instituto Federal da Bahia nessas cidades mais carentes 

não pode ser considerada a fragilidade da instituição, mas sim a sua grande força, já que é 

justamente essa presença e essa capilaridade que o IFBA possui no Estado da Bahia que se 

traduz em seu grande trunfo dentro da Rede Federal de Educação, pois, como o Instituto 

Federal da Bahia está presente em todas as regiões do Estado, atendendo às mais diversas 

comunidades, independentemente das peculiaridades locais de cada região levando educação 

pública, gratuita e de qualidade a milhares de estudantes carentes em todo o Estado é que 

denota a importância dessa instituição dentro do Estado. 

Por fim, cabe salientar que iniciativas como estas, ou seja, a criação de leis que visem 

incentivar, financeira e profissionalmente, servidores qualificados a permanecerem em 

cidades em desenvolvimento, são capazes de não apenas viabilizar a funcionalidade das 

instituições federais de ensino como, também, tem um enorme potencial de dinamizar a 

economia local e regional na medida em que serão injetados recursos que serão utilizados 

nessas localidades. 
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Tabela geral de processos de remoção 
 

   
ITEM Nº DO PROCESSO ANO 

CATEGORIA 

 FUNCIONAL 
MODALIDADE SITUAÇÃO ORIGEM DESTINO 

   

1 

23142.000115/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Salvador  

   

2 

23142.000438/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Camaçari 

   

3 

23142.00166-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

4 

23142.0249-7/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

5 

23142.0159-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

6 

23142.000025/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Valença 

   

7 

23142.0333-4/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Salvador  

   

8 

23142.006152/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

9 

23142.0043-2/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

10 

23142.0919-4/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Porto 

Seguro 

   

11 

23142.010430/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

12 

23142.0157-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Feira de 

Santana 

   

13 

23142.0138-9/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

14 

23142.0836-4/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Reitoria 

   

15 

23142002552/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Simões 

Filho 

   

16 

23142.0158-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 
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17 

231420047-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Simões 

Filho 

   

18 

23142.06397/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

19 

23142000015/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Simões 

Filho 

   

20 

23142.1124-4/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Amaro 

   

21 

23142.100398/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Reitoria 

   

22 

23142.000618/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Camaçari 

   

23 

23142.0069-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Camaçari 

   

24 

23142.0467-7/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

25 

23142.0175-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

26 

23142.0252-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

27 

23142.0161-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

28 

23142.00225/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 

   

29 

23142.0202-7/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

30 

23142.0474-7/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

31 

23142.0163-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

32 

23142.0216-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

33 

23142.000067-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   

34 

23142000187/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 
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35 

23142.0268-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

36 

23142.0266-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 

   

37 

23142.0217-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

38 

23142.0149-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Camaçari 

   

39 

231420039-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

40 

23142.0138-9/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

41 

23142.0163-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Valença 

   

42 

23142.0180-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 

   

43 

23142.006994/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Amaro 

   

44 

23142.000130/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   

45 

23142.009722/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Camaçari 

   

46 

23142.0095-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

47 

23142.0313-4/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Salvador  

   

48 

23142.1186-4/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Salvador  

   

49 

231420048-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

50 

23142.0581-4/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   

51 

23142.007757/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Camaçari 

   

52 

23142.0277-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 
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53 

23142.0246-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

54 

23142.009444/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Ilhéus 

   

55 

231420011-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Salvador  

   

56 

23142000075/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

57 

23142.000754/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Feira de 

Santana 

   

58 

23142.0179-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

59 

23142.0278-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

60 

23142.0163-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Salvador  

   

61 

23142.000922/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Santo 

Amaro 

   

62 

23142.0259-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Feira de 

Santana 

   

63 

23142.0178-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

64 

23142000437/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

65 

23142.0162-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

66 

23142.000143/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   

67 

231420052-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Valença 

   

68 

23142001361/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

69 

23142.0171-5/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Santo 

Amaro 

   

70 

23142.0214-8/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Irecê 
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71 

23142.0161-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 

   

72 

23142.0139-5/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Porto 

Seguro 

   

73 

23142.0280-8/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Reitoria 

   

74 

23142.010081/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Reitoria 

   

75 

23142.100149/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

76 

23142.0365-4/2009 2009 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Camaçari 

   

77 

23142.1216-4/2009 2009 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Ilhéus 

   

78 

23142.000233/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Valença 

   

79 

000767/10 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 

Paulo 

Afonso 

   

80 

001139/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Santo 

Amaro 

   

81 

23279.005828/2010-70 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

82 

23142.000288-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

83 

23142.01667/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Feira de 

Santana 

   

84 

23142.000875/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

85 

23279.006416/2010-57 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra Salvador  

   

86 

23142.0024-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Reitoria 

   

87 

23279.005499/2010-80 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

88 

23142.00985/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  
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89 

23142.0011264/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

90 

23142.0057-7/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

91 

23142.001368/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Feira de 

Santana 

   

92 

23142.0004-5/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Vitória da 

Conquista 

   

93 

23291.000154/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis 

Vitória da 

Conquista 

   

94 

00516/10 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   

95 

23142.00015/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   

96 

23142.000062-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

97 

001932/10 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   

98 

23142.0070-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Valença 

   

99 

23142.000051-9/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

100 

23142.00029-5/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

101 

23142.000064-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

102 

23142.000145/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   

103 

23142.0012-5/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

104 

23142.01271/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

105 

23291.000132/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   

106 

23142.0032-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Reitoria 
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107 

23142.00048-9/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

108 

23279.000838/2010-19 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Feira de 

Santana 

   

109 

23279.004791/2010-62 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Reitoria 

   

110 

23279003158/2010-57 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 
Salvador  

   

111 

23279.000694/2010-09 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

112 

23142.000290-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

113 

23279.003159/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Salvador  

   

114 

23142001944/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Seabra 

   

115 

23142.000063-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

116 

112/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Feira de 

Santana 

   

117 

23282.000115/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

118 

23142.0007-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   

119 

23142.00045/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Ilhéus 

   

120 

23142.000008-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

121 

23142.0076-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   

122 

23279008407/2012-62 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   

123 

23142.0075-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

124 

23142.000497/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  
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125 

23280.000566/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Camaçari 

   

126 

23142.00012-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

127 

23291.000050/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   

128 

23285.000076/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

129 

23284.000387/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Simões 

Filho 

   

130 

23142.0036-9/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

131 

23142.0068-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Valença 

   

132 

23279.003923/2010-83 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Barreiras 

   

133 

23291.000103/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   

134 

23280.000179/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   

135 

23282.00013/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Valença 

   

136 

23142.000005/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Valença 

   

137 

23142.0003-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

138 

23142.000031-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

139 

23142.0026-9/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Salvador  

   

140 

23142000048-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

141 

2314200047-7/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

142 

23142.000034-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Feira de 

Santana 
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143 

23142.000001/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Valença 

   

144 

23291.000114/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

145 

23280.0000571/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Camaçari 

   

146 

23142.0077-2/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

147 

23142.000202-2/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

148 

23285.000106/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

149 

23142.0031-7/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

150 

23142.000061-5/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Salvador  

   

151 

094/2010 2010 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Barreiras IFF 

   

152 

23279.002178/2010-19 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Feira de 

Santana 

   

153 

23142.01231/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador Seabra 

   

154 

23142.000074/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Santo 

Amaro 

   

155 

23285.000102/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

156 

261/010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Jequié 

   

157 

23142.0015-5/2010 2010 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

158 

23142.000617/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

159 

23142.0032-9/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Salvador  

   

160 

251/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Valença 
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161 

23282.000194/2010 2010 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Camaçari 

   

162 

23280.000914/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   

163 

23283.000451/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Jequié 

   

164 

23279.007062/2011-49 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Ilhéus 

   

165 

23279.007908/2011-41 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Salvador  

   

166 

23280.000533/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   

167 

23279003449/2011-26 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

168 

23284.000195/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador 

   

169 

23279.007334/2011-19 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador 

   

170 

147/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   

171 

23284.000409/2011-53 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

172 

23279.007304/11-02 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Salvador 

   

173 

23280.000518/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador 

   

174 

23279.004228/2011-75 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Feira de 

Santana 

   

175 

23279.008622/2011-82 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Ilhéus 

   

176 

23291.000058/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

177 

23282.000.222/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Simões 

Filho 

   

178 

204/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Feira de 

Santana 
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179 

23279.004790/2011-07 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Ilhéus 

   

180 

23284.000294/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

181 

23279.009515/2011-71 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

182 

153/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Porto 

Seguro 

   

183 

23279.001286/2011-47 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Santo 

Amaro 

   

184 

23279.008449/2011-12 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Simões 

Filho 

   

185 

23285.000256/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Salvador 

   

186 

23279.007922/2011-44 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador 

   

187 

060/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Seabra 

   

188 

23280001416/2011-DV 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

189 

23279004799/2011-18 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

190 

23282.000249/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 

   

191 

23285.000174/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Vitória da 

Conquista 

   

192 

23279.004499/2011-21 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra 

Paulo 

Afonso 

   

193 

23279.007175/2011-44 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jequié Camaçari 

   

194 

23285.00153/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador 

   

195 

232800000243/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Ilhéus 

   

196 

232790009467/2011-11 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Camaçari 
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197 

23282.000133/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador 

   

198 

23285.000279/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador 

   

199 

23279.006259/2011-61 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador 

   

200 

23279.006835/2011-70 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador 

   

201 

23279002800/2011-61 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Salvador 

   

202 

140/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Eunápolis 

   

203 

23290.000202/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

204 

23279005769/2011-11 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Feira de 

Santana 

   

205 

23285.000234/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Camaçari 

   

206 

23279.009700/2011-66 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Simões 

Filho 

   

207 

23279.007007/2011-59 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Feira de 

Santana 

   

208 

23282.000235/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

209 

054/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Salvador 

   

210 

051/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 

Vitória da 

Conquista 

   

211 

146/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   

212 

23285.000173/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Reitoria 

   213 23279007783/2011-59 2011 Docente Remoção SIASS Indeferido Irecê Salvador 

   

214 

23279001964/2011-71 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador 

   
215 

23279.008205/2011-30 2011 Docente Remoção SIASS Indeferido Camaçari 
Lauro de 

Freitas 

   216 23279.006175/11-27 2011 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença Salvador 
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217 

23285.000154/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

218 

23279.007097/2011-88 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Salvador 

   
219 

23280.000375/2011 2011 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença 
Feira de 

Santana 

   

220 

23283.000231/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Salvador 

   

221 

23279.007933/2011-24 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Salvador 

   

222 

01628/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador 

   

223 

23291.000010/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

224 

23283.000476/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   

225 

23283.000036/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Reitoria 

   226 23285.000150/2011 2011 Docente Remoção ex officio Indeferido Camaçari Salvador 

   

227 

23280.000446/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   

228 

23279.004706/2011-47 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Paulo 

Afonso 

   

229 

23284.000424/2011-00 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

230 

23279007229/2011-71 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Vitória da 

Conquista 

   

231 

23278.000740/2011-52 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Salvador 

   

232 

23291.000221/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

233 

085/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Salvador 

   

234 

23279.007063/2011-93 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Ilhéus 

   

235 

23383.000402/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 
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236 

23285.000216/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   
237 

23278000947/2011-27 2011 Docente Remoção ex officio Efetivado Salvador 
Paulo 

Afonso 

   

238 

23291.000220/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

239 

23282.000067/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador 

   

240 

23278.000959/2011-51 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador 

   
241 

23279.000870/2011-85 2011 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 
Salvador 

   

242 

23284.000141/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador 

   

243 

23279.006282/11-55 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Jacobina 

   

244 

23280000226/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   

245 

055/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Feira de 

Santana 

   

246 

23285.000242/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

247 

23279.007335/2011-95 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador 

   

248 

23284.000426/2011-91 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

249 

23283.000363/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   

250 

23279.007996/2011-82 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Camaçari 

   

251 

23280.00050/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador 

   
252 

23283.000033/2011 2011 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Simões 

Filho 
Salvador 

   

253 

156/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Vitória da 

Conquista 

   

254 

23279.005489/2011-11 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Valença 
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255 

23279.001288/2011-36 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Feira de 

Santana 

   

256 

23279009621/2011-55 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Porto 

Seguro 

   
257 

23279.004883/2011-23 2011 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Vitória da 

Conquista 
Salvador 

   

258 

23283.000030/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador 

   

259 

23279.005465/2011-53 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador 

   260 23279.007095/2011-99 2011 Docente Remoção SIASS Efetivado Salvador Seabra 

   

261 

23282.000147/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

262 

23279.009427/2011-70 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Vitória da 

Conquista 

   

263 

23279.007061/2011-02 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Paulo 

Afonso 

   

264 

136/2011 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Jequié 

   

265 

23283.000233/2011 2011 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Reitoria 

   

266 

23279.00196/2011-39 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Feira de 

Santana 

   

267 

000505/2011-71 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Salvador 

   

268 

23279.006317/2011-56 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Valença 

   

269 

23279.007556/2011-23 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador 

   

270 

23279.008765/11-94 2011 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

271 

23280000914/2011-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   

272 

23280000770/2010 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Camaçari 

   

273 

Processo s/n 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador Camaçari 

   274 23278000738/2012-64 2012 TAE Remoção ex officio Efetivado Salvador Reitoria 

   



 95 

275 

23142.0001522/2010 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   

276 

23279003449/2012-26 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

277 

23279006820/2012-92 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Vitória da 

Conquista 

   

278 

060/10 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Seabra 

   

279 

23279007304/2012-02 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Salvador  

   

280 

23291000042/2010-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   281 23279010623/2012-78 2012 Docente Remoção SIASS Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

282 

23142000061-7/2010 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

283 

23278000446/2012-21 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   

284 

23142002680/2010 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

285 

23284000074/2012-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

286 

23279005075/2012-64 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador Seabra 

   287 23278000180/2012-17 2012 TAE Remoção ex officio Indeferido Seabra Camaçari 

   

288 

23284000294/2011-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

289 

23282000229/2010-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Feira de 

Santana 

   

290 

23142000029-5/2010 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Ilhéus 

   
291 

23278.001172/2012-98 2012 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Seabra 

   

292 

Oficio nº. 017/2012 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Simões 

Filho 

   

293 

23279007495/2012-85 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Camaçari Salvador  

   

294 

23280001416/2011-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 
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295 
23282000199/2012-02 2012 Docente Remoção SIASS Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

296 

23291000281/2012-10 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   297 23278001031/2012-75 2012 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié Camaçari 

   

298 

23142000474/2009-7 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Feira de 

Santana 
Salvador  

   

299 

23279000008/2012-53 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Camaçari 

   

300 

Oficio nº. 004/2012/DE 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   
301 

23279004587/2012-11 2012 Docente Remoção ex officio Efetivado Seabra 
Euclides 

da Cunha 

   

302 

23279009103/2012-12 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Paulo 

Afonso 

   

303 

23279010868/2012-03 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Camaçari 

   

304 

23284000097/2012-69 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras 

Santo 

Amaro 

   
305 

23279009038/2012-25 2012 TAE Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 
Jequié 

   

306 

140/2011 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Eunápolis 

   

307 

23285000234/2011 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Camaçari 

   

308 

Oficio nº. 162/2011/Diretoria 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Seabra 

   

309 

054/2011 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 

Feira de 

Santana 

   

310 

23279008407/2012-62 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   

311 

23284000041/2010-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

312 

23285000133/2012 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Salvador  

   
313 

23278000688/2012-15 2012 Docente Remoção ex officio Efetivado Ilhéus 
Simões 

Filho 

   
314 

23284000201/2012-15 2012 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   

315 

23280000726/2012-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  
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316 23278001059/2012-11 2012 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié Ilhéus 

   

317 

754/2009 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Feira de 

Santana 

   

318 

23291000220/2012-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

319 

23278000959/2011-51 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Camaçari 

   

320 

23142000034-5/2010 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Feira de 

Santana 

   

321 

23283000442/2012-DV 2012 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado 

Simões 

Filho 
IFRN 

   

322 

23283000354/2012-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

323 

23280000228/2011-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   

324 

231420048/2010/7 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

325 

23284000023/2010-DV 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

326 

23279001303/2010-65 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Ilhéus 

   

327 

23279007293/2012-33 2012 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Reitoria 

   

328 

23278000103/2012-67 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Barreiras 

   

329 

23142000061-5/2010 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Salvador  

   

330 

23279003053/2012-60 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   
331 

23279009376/2012-67 2012 Docente Remoção SIASS Indeferido Jacobina 
Feira de 

Santana 

   

332 

23279006033/2010-89 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Camaçari 

   333 23278001105/2012-73 2012 TAE Remoção ex officio Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

334 

23279005465/2011-53 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

335 

23279007095/2012-99 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Seabra 
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336 

23282000261/2012-58 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

337 

23281002191/2012-DV 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 

Vitória da 

Conquista 

Porto 

Seguro 

   

338 

Memorando nº. 29/2012 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   

339 

000505/2011-71 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Salvador  

   

340 

23279005788/2012-28 2012 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

341 

23278000173/2013-04 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Simões 

Filho 

   342 23279010557/2012-36 2012 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença Salvador  

   

343 

23279004663/2013-61 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Santo 

Amaro 

   344 310/2012 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado Barreiras Salvador  

   

345 

23278000899/2013-39 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Santo 

Amaro 

   
346 

23278000086/2013-49 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Valença 
Simões 

Filho 

   
347 

23279009747/2012-19 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença 
Simões 

Filho 

   

348 

23279003161/2012-32 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Ilhéus 

   

349 

23459000184/2013-58 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Ilhéus 

   

350 

23459000269/2013-36 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié Ilhéus 

   

351 

23280000554/2013-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   352 23278001514/2013-51 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Irecê 

   

353 

23279009862/2013-66 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador Camaçari 

   
354 

Memo. nº. 057/2013 - DG 

Eunápolis 
2013 Docente Remoção ex officio Indeferido Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   

355 

23283000304/2013-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   
356 

23278001587/2013-42 2013 Docente Remoção ex officio Indeferido Irecê 
Simões 

Filho 

   
357 

23278001779/2013-59 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado Irecê 
Simões 

Filho 
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358 
23291000408/2012-09 2013 Docente Remoção ex officio 

Perda de 

objeto 
Eunápolis Valença 

   
359 

23278001386/2013-45 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié 
Vitória da 

Conquista 

   360 23278000708/2012-58 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

361 

23278000060/2012-09 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra 

Feira de 

Santana 

   

362 

23291000082/2010-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   363 23278001437/2013-39 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   

364 

231420002497/2009 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Reitoria 

   

365 

23285000153/2012 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

366 

23280000480/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

367 

23291000112/2013-61 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis 

Vitória da 

Conquista 

   

368 

Oficio nº. 

37/2013/Gabinete/DG/Simões 

Filho 

2013 Docente Remoção ex officio Cancelado 
Vitória da 

Conquista 

Lauro de 

Freitas 

   
369 

23283000078/2013-DV 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   
370 

23278001715/2013-58 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   

371 

23461000968/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Salvador  

   372 23461001443/2013-DV 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Ilhéus Salvador  

   

373 

23278000078/2013-01 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   374 23278001512/2013-61 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Irecê Salvador  

   

375 

23278001709/2013-09 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   

376 

23242000062-7/2010 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   377 23278000046/2013-05 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Salvador  

   378 23278002043/2013-06 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Valença Salvador  

   

379 

23278000147/2013-78 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Salvador  

   

380 

391/2013 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Santo 

Amaro 

   381 23278001572/2013-84 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Seabra Camaçari 
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382 
23279000755/2012-91 2013 TAE 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

383 

598/2013 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

384 

003946/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 

Lauro de 

Freitas 

   385 23278000967/2013-60 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado Irecê Salvador  

   

386 

23280000447/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   387 23460001361/2013-DV 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Irecê 

   
388 

23278002148/2013-57 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Barreiras 

   

389 

23279000463/2013-30 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   

390 

23282000391/2013-71 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Santo 

Amaro 

   
391 

23285000172/2013 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Camaçari 

   392 23278000735/2013-10 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Camaçari Salvador  

   

393 

23278000309/2013-78 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 
Camaçari 

   
394 

23278000755/2013-82 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Feira de 

Santana 
Camaçari 

   

395 

471/2013 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   396 23278000074/2013-14 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Salvador Reitoria 

   
397 

Memo. nº. 014/2013/GAB 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina 
Simões 

Filho 

   
398 

23285000084/2012 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Camaçari Salvador  

   
399 

000729/2013-DV 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Vitória da 

Conquista 
Ilhéus 

   

400 

23278000154/2013-70 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
401 

23278000017/2013-35 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

402 

23279000708/20013-29 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

403 

23471000070/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Feira de 

Santana 

   
404 

23278000132/2013-18 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria 
Feira de 

Santana 

   
405 

23279009103/2012-12 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina 
Paulo 

Afonso 

   406 23291000227/2013-55 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Barreiras Eunápolis 
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407 
23279000535/2013-49 2013 TAE 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

408 

23278000826/2013-47 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Salvador  

   

409 

23278001996/2013-49 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

410 

23291000378/2012-22 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Feira de 

Santana 

   

411 

Não foi aberto nº de processo 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra Valença 

   

412 

23291000202/2011-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

413 

23280001090/2012-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

414 

23278000714/2012-13 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Feira de 

Santana 

   

415 

23282000235/2011-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   
416 

Oficio nº. 014/2013/GAB 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Simões 

Filho 
Jacobina 

   
417 

23278001336/2013-68 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado Jacobina 
Feira de 

Santana 

   418 23460001359/2013-DV 2013 TAE Remoção ex officio Cancelado Irecê Juazeiro 

   
419 

23471000236/2013-28 2013 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   

420 

Despacho nº 135/2013 - PF 2013 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Irecê Salvador  

   

421 

23460001499/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Irecê Salvador  

   422 23278000596/2013-16 2013 Docente Remoção ex officio Indeferido Camaçari Salvador  

   
423 

23285000130/2013 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Camaçari Reitoria 

   424 23285000220/2013 2013 TAE Remoção SIASS Indeferido Camaçari Reitoria 

   

425 

3059 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Paulo 

Afonso 

   

426 

23280000457/2013-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Valença Reitoria 

   427 23278001438/2013-83 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   
428 

23278001519/2013-83 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

429 

23278001684/2013-35 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 
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430 

23280001271/2012-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   

431 

23280000941/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   

432 

577/2013 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 

Simões 

Filho 

   
433 

23283000423/2013-DV 2013 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Simões 

Filho 
Salvador  

   

434 

23279010921/2013-49 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

435 

23283000476/2011-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

436 

23279010633/2013-94 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

437 

23279010633/13-94 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   438 23278001126/2013-70 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié Barreiras 

   439 23278000738/2012-64 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Salvador Reitoria 

   

440 

23291000252/2013-39 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Santo 

Amaro 

   
441 

23278001242/2013-99 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   
442 

23278000476/2013-19 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê 
Vitória da 

Conquista 

   
443 

23278002148/2013-57 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Barreiras 
Paulo 

Afonso 

   

444 

23461000140/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

445 

23283000402/2011-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   

446 

23291000139/2013-53 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   
447 

23280001197/2012-DV 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença Irecê 

   

448 

23460000135/2013-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Irecê 

   449 23278000953/2013-46 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Valença Irecê 

   450 23460001358/2013-DV 2013 TAE Remoção ex officio Cancelado Irecê Juazeiro 

   
451 

23278000825/2013-01 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Jequié 
Simões 

Filho 

   

452 

23285000122/2012 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari 

Feira de 

Santana 
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453 23281002025/2013-DV 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê Brumado 

   454 23280001148/2013 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Camaçari Salvador  

   455 23280000699/2013-DV 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Camaçari 

   456 23278001396/2013-81 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Camaçari 

   457 23278000061/2013-45 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Eunápolis Reitoria 

   

458 

03277/2012 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   459 23278000620/2013-17 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Seabra Barreiras 

   

460 

23280000733/2013-DV 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Lauro de 

Freitas 

   

461 

23283000363/2011-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   

462 

23279000709/20013-73 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 

   
463 

23285000337/2013 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Camaçari Salvador  

   

464 

23280000652/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Ilhéus 

   

465 

23278000876/2013-24 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   
466 

23282000234/2013-66 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina 
Porto 

Seguro 

   

467 

23279000536/2013-93 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

468 

23280000485/2013-DV 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   

469 

23459000013/2013-29 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Feira de 

Santana 

   
470 

23278001217/2013-13 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié 
Feira de 

Santana 

   471 23278000739/2012-17 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Eunápolis Salvador  

   
472 

23284000231/2013-11 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   473 23278001530/2013-43 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  

   

474 

23278002157/2013-48 e 

23278001846/2013-35 (julgados 

conjuntamente) 

2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  

   

475 

2314200028078/2009 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Reitoria 

   

476 

MS - 24293-09.2013.4.01.3300 2013 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Salvador IFSP 

   477 23278001101/2013-76 2013 TAE Remoção ex officio Indeferido Jacobina Irecê 
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478 
23278000456/2013-48 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado 

Porto 

Seguro 
Reitoria 

   
479 

23278001286/2013-19 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Porto 

Seguro 
Salvador  

   

480 

23278002151/2013-71 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   

481 

23285000177/2013 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Simões 

Filho 

   
482 

23278000889/2013-01 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê 
Porto 

Seguro 

   

483 

23278001653/2013-84 2013 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Juazeiro 

   

484 

250/2013 2013 Docente 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Efetivado Barreiras Jequié 

   

485 

23279006974/2012-84 2013 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Brumado 

   486 23291000222/2013-22 2013 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê Eunápolis 

   487 23278001439/2013-28 2013 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   488 23460001154/2013-DV 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Irecê Camaçari 

   
489 

23278002148/2013-57 2013 Docente Remoção ex officio Indeferido 
Paulo 

Afonso 
Barreiras 

   490 23279008163/2013-07 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  

   

491 

23471000231/2014-86 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 

Lauro de 

Freitas 

   
492 

23285000234/2013-DV 2014 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Camaçari Salvador  

   

493 

23282000423/2014-10 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 

   
494 

23291000139/2013-53 2014 TAE Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

495 

23278002836/2014-06 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Santo 

Amaro 

   

496 

23280000001/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   

497 

23282000133/2014-76 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

498 

23279001748/2014-79 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   

499 

23278000016/2014-65 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   

500 

23278002529/2014-17 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  
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501 

23279003455/2014-26 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Camaçari 

   

502 

034/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   

503 

23280001196/2013 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Ilhéus 

   

504 

23291000065/2014-36 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Eunápolis 

   

505 

23282000248/2014-61 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 

   

506 

23285000324/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

507 

23278000871/2014-82 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina Salvador  

   

508 

23280.000498/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Camaçari 

   509 23278000826/2014-28 2014 TAE Remoção ex officio Efetivado Camaçari Reitoria 

   

510 

23278000223/2014-26 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   
511 

23278001093/2014-49 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Barreiras 
Paulo 

Afonso 

   

512 

23278001980/2014-17 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus 

Paulo 

Afonso 

   

513 

23291000211/2014-23 2014 Docente 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Efetivado Eunápolis 
Vitória da 

Conquista 

   
514 

23461000039/2014-DV 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

515 

23280000360/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus 

Lauro de 

Freitas 

   
516 

23278.000870/2014-38 

(23278.006067/201750 - SEI) 
2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Ilhéus 

Lauro de 

Freitas 

   

517 

23286000621/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras 

Simões 

Filho 

   518 23278.000714/2014-77 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Ilhéus 

   

519 

23280001046/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Ilhéus 

   

520 

23282001322/2013-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   



 106 

521 

23278000267/2014-56 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra Reitoria 

   

522 

23279004276/2014-14 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Jequié 

   

523 

23461000399/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Ilhéus 

   

524 

23471000253/2013-65 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Camaçari 

   

525 

23284000090/2014-17 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Camaçari 

   

526 

001214/2013-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Reitoria 

   527 23278000140/2014-37 2014 TAE Remoção ex officio Efetivado Salvador Reitoria 

   

528 

23278.00076/2014-94 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jequié 

Vitória da 

Conquista 

   

529 

23460.002659/2014-dv 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Camaçari 

   

530 

23460002890/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Camaçari 

   

531 

232800000085/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Simões 

Filho 

   

532 

003946/2013-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 

Lauro de 

Freitas 

   

533 

23278000827/2014-72 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   
534 

23278000346/2014-67 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê 
Santo 

Amaro 

   

535 

859/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Santo 

Amaro 

   

536 

23279007945/13-11 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   
537 

23278.000684/2014-07 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Seabra 
Paulo 

Afonso 

   
538 

003534/2014- DV 2014 Docente Remoção por permuta Efetivado 
Vitória da 

Conquista 
Ilhéus 

   

539 

001416/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Feira de 

Santana 

   

540 

23278000151/2014-17 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Camaçari 
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541 
23278.000629/2014-17 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 

   

542 

0010/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   

543 

23278001770/2014-29 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   

544 

23282000177/2014-04 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

545 

23285000076/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

546 

23471000047/2014-36 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   

547 

23278001872/2014-44 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   

548 

23471000202/2014-14 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Feira de 

Santana 

Euclides 

da Cunha 

   549 1392/2014 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Barreiras Salvador  

   

550 

1709/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   
551 

23278001070/2014-34 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Camaçari 
Paulo 

Afonso 

   
552 

23280000987/2014 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença 
Santo 

Amaro 

   

553 

853/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

554 

23278000471/2014-77 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Simões 

Filho 

   555 23278000682/2014-18 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina Juazeiro 

   556 23278000826/2014-47 2014 TAE Remoção ex officio Indeferido Ilhéus Reitoria 

   557 23278001092/2014-02 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Seabra Valença 

   558 23278.001025/2014-80 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Camaçari 

   

559 

320/2013 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Juazeiro 

   560 23278.000683/2014-54 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Barreiras Juazeiro 

   

561 

23285000271/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   562 23278001998/2013-38 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Salvador Reitoria 

   
563 

23282000219/2013-18 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   

564 

23278.000075/2014-40 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 
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565 

23278001192/2014-21 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Jacobina 

   566 23278001584/2014-90 2014 Docente Remoção SIASS Efetivado Jacobina Salvador  

   

567 

23284000037/2014-16 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Brumado 

   568 23279003510/2014-88 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina Salvador  

   

569 

23460002889/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Juazeiro 

   

570 

23460003148/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Juazeiro 

   

571 

035/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Cancelado Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   
572 

23461002074/2014-DV 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Barreiras 
Vitória da 

Conquista 

   

573 

23461000707/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus 

Simões 

Filho 

   
574 

23278000237/2014-40 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   575 23278002000/2013-12 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Camaçari Reitoria 

   

576 

23285000103/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Cancelado Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   577 23278002070/2013-71 2014 TAE Remoção SIASS Efetivado Valença Reitoria 

   

578 

23278.000850/2014-67 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   579 23278.000860/2014-01 2014 Docente Remoção ex officio Indeferido Valença Salvador  

   580 23278001254/2014-02 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Salvador  

   
581 

23278001656/2014-07 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Salvador 
Lauro de 

Freitas 

   
582 

23282500091/2014-79 2014 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

583 

23460003464/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   

584 

23285000183/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

585 

23278001983/2014-51 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   
586 

23278000755/2014-63 2014 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Santo 

Amaro 
Valença 

   

587 

23284000071/20147-82 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
588 

001595/2014-DV 2014 Docente Remoção SIASS Efetivado Brumado 
Vitória da 

Conquista 
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589 

23282000111/2014-14 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   590 23278001999/2013-82 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Camaçari Reitoria 

   

591 

23278000691/2014-09 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

592 

23278001040/2014-28 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Salvador  

   

593 

23461000203/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Salvador  

   
594 

003534/2014- DV 2014 Docente Remoção por permuta Efetivado Ilhéus 
Vitória da 

Conquista 

   
595 

23278000520/2014-71 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

596 

23279003339/2014-15 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

597 

23279008547/2014-01 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

598 

23283000552/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   599 23460003280/2014-DV 2014 TAE Remoção ex officio Efetivado Irecê Juazeiro 

   
600 

23280000498/2014-DV 2014 Docente Remoção por permuta Efetivado Valença Camaçari 

   

601 

23278.001347/2013-48 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   

602 

23280001168/2013-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Salvador  

   
603 

23278000159/2014-83 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   

604 

23471000225/2014-29 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 
Reitoria 

   
605 

23471000483/2014-13 2014 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Feira de 

Santana 
Reitoria 

   

606 

1000/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   
607 

23279001176/2014-28 2014 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Paulo 

Afonso 

Simões 

Filho 

   

608 

781/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Salvador  

   609 23278001467/2013-45 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Barreiras Camaçari 

   

610 

23278.000072/2014-14 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  
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611 

23278000293/2014-84 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

612 

232780019990/2014-52 2014 Docente 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Efetivado Irecê 
Simões 

Filho 

   

613 

23284000074/2014-16 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   
614 

23282000311/2013-88 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Porto 

Seguro 
Salvador  

   

615 

23282000098/2014-95 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   
616 

23278000815/2014-48 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Porto 

Seguro 
Salvador  

   

617 

23461000514/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus 

Vitória da 

Conquista 

   618 23278000525/2014-02 2014 Docente Remoção SIASS Efetivado Seabra Salvador  

   

619 

23278000018/2014-09 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Porto 

Seguro 

   

620 

23282000282/2013-54 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

621 

23278000272/2014-69 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Feira de 

Santana 

   

622 

Despacho nº. 095/2014 PROJUR 2014 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Ilhéus 

IFSudeste

MG 

   
623 

23282000244/2014-82 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Porto 

Seguro 
Salvador  

   

624 

23280000004/2014-DV 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença 

Feira de 

Santana 

   
625 

23284.000053/2014-09 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina 
Santo 

Amaro 

   

626 

23285000194/2013 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

627 

23278.000792/2014-71 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jequié 

Feira de 

Santana 

   

628 

23285000104/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Valença 

   629 23278000702/2014-42 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê Juazeiro 

   
630 

23278.000843/2014-65 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado Jequié 
Simões 

Filho 

   

631 

23278001933/2014-73 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  
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632 
23278.000846/2014-07 2014 Docente Remoção ex officio Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

633 

23285000383/2014 2014 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

634 

23460003385/2014-DV 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Salvador  

   635 23278002470/2014-67 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Irecê Salvador  

   636 23279008163/2013-07 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  

   

637 

23279005850/2014-43 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra Salvador  

   

638 

23285000246/2014 2014 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

639 

23283002397/2015-19 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   
640 

23291000424/2015-10 2015 Docente Remoção por permuta Indeferido Valença Eunápolis 

   
641 

23291000424/2015-10 2015 Docente Remoção por permuta Indeferido Eunápolis Valença 

   642 23278006771/2015-05 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Irecê Salvador  

   643 2407/2015 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido Barreiras Camaçari 

   644 23278010671/2015-75 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Barreiras Camaçari 

   645 23461001243/2015-00 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença Ilhéus 

   646 23285000029/2015 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Camaçari Salvador  

   
647 

23278002942/2014-81 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 

   

648 

23278009730/2015-62 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Camaçari 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
649 

23286002533/2015-13 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Reitoria 
Lauro de 

Freitas 

   650 23279008005/2014-20 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

651 

23280001893/2015-77 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   

652 

23471000421/2015-50 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   
653 

23279002258/2015-27 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Salvador 
Lauro de 

Freitas 

   
654 

23278000237/2015-21 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

655 

23278009583/2015-21 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
656 

1109/2014 (23442000109/2014-

23) 
2015 Docente 

Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Paulo 

Afonso 

Santo 

Amaro 

   
657 

23281004061/2015-00 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Eunápolis 
Vitória da 

Conquista 
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658 

23283000106/2015-DV 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   
659 

23280000968/2015-00 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença Eunápolis 

   660 23280001377/2015-42 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença Eunápolis 

   661 23291000916/2015-05 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Valença Eunápolis 

   
662 

23278009684/2015-00 2015 TAE Remoção SIASS Efetivado Reitoria 
Feira de 

Santana 

   

663 

23284000305/2014-91 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   664 23278000696/2015-61 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Seabra Salvador  

   
665 

23278000172/2015-13 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Vitória da 

Conquista 

Lauro de 

Freitas 

   

666 

23286002641/2015-96 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   

667 

23460004074/2015-DV 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Juazeiro 

   668 23279.001198/2014-06 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Valença Salvador  

   669 23278.004159/2015-90 2015 TAE Remoção ex officio Indeferido Jacobina Salvador  

   670 23278007187/2015-69 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Jacobina Salvador  

   
671 

23285000195/2013 2015 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Camaçari Reitoria 

   

672 

23278005066/2015-82 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Juazeiro 

   

673 

23278001024/2014-35 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jequié Ilhéus 

   

674 

23720000280/2015-87 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra 

Lauro de 

Freitas 

   

675 

23281.004226/2014-DV 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Juazeiro 

   

676 

23278000171/2015-79 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Paulo 

Afonso 

   

677 

23285000418/14 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  

   

678 

23278001391/2015-76 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   

679 

23278000206/2015-70 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador Salvador  

   680 23278009593/2015-66 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido Juazeiro Salvador  

   
681 

23278007935/2015-11 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Irecê 
Lauro de 

Freitas 
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682 

23278000906/2015-11 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina Reitoria 

   683 23278000807/2015-39 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   

684 

23278003189/2014-41 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria 

Santo 

Amaro 

   

685 

23461001102/2015-00 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Ilhéus 

   
686 

23278001336/2013-68 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Jacobina 
Feira de 

Santana 

   687 23278004147/2015-65 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido Juazeiro Camaçari 

   
688 

23720.000006/2014-DV 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Seabra Salvador  

   
689 

Memorando nº. 

70/2014/DG/Campus Ilhéus 
2015 Docente 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Ilhéus 

   
690 

23278003694/2015-23 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Ilhéus 
Simões 

Filho 

   

691 

23461001320/2015-15 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus 

Simões 

Filho 

   

692 

23471000744/2015-43 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   

693 

23471000487/2015-40 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   

694 

23285000026/2015 / (Processo 

novo 23285002032/2016-71) 
2015 TAE 

Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Camaçari Reitoria 

   

695 

23278009689/2015-24 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   696 23278000139/2015-93 2015 TAE Remoção ex officio Indeferido Salvador Reitoria 

   

697 

23278000809/2015-28 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   698 23278007494/2015-40 2015 TAE Remoção ex officio Indeferido Barreiras Juazeiro 

   

699 

23286002976/2015-12 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Juazeiro 

   

700 

23284.000036/2015-44 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   

701 

23284000296/2015-95 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Cancelado 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   
702 

23278001006/2015-91 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Simões 

Filho 
Salvador  

   

703 

23285000051/2015 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  
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704 

23278004184/2015-73 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Juazeiro 

   

705 

23278000895/2015-79 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 
Salvador  

   
706 

23278000168/2015-55 2015 Docente Remoção SIASS Cancelado Camaçari 
Lauro de 

Freitas 

   
707 

23285000574/2015-02 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  

Perda de 

objeto 
Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   
708 

23281002512/2015-00 2015 Docente Remoção SIASS 
Perda de 

objeto 
Brumado 

Vitória da 

Conquista 

   
709 

23278012331/2015-89 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Brumado 
Vitória da 

Conquista 

   

710 

23278003828/2015-14 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

711 

23278010394/2015-09 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   

712 

288/2015 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   

713 

23278000810/2015-52 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   714 23278001196/2015-46 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Jacobina Salvador  

   
715 

23278003697/2015-67 2015 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   
716 

23279006407/2015-27 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença Salvador  

   

717 

23280008341/2015 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 

   
718 

23278001457/2015-28 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Feira de 

Santana 
Salvador  

   
719 

23278012206/2015-79 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Paulo 

Afonso 
Salvador  

   
720 

23286001656/2015-37 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Barreiras 
Feira de 

Santana 

   
721 

23278006673/2015-60 2015 Docente Remoção ex officio Indeferido 
Euclides 

da Cunha 

Feira de 

Santana 

   

722 

23284.000035/2015-08 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   723 23278003758/2015-96 2015 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   

724 

23461001108/2015-DV 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Valença 

   

725 

23461002274/2015-71 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Valença 

   
726 

23278001050/2015-09 2015 Docente Remoção ex officio Indeferido Juazeiro 
Lauro de 

Freitas 

   727 23278008074/2015-81 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  

   
728 

23278002942/2015-19 2015 TAE Remoção SIASS Cancelado Reitoria 
Feira de 

Santana 
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729 

23471000396/2015-12 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria 

Feira de 

Santana 

   

730 

23471000631/2015-48 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   

731 

23278004278/2015-42 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   

732 

23720000036/2015-DV 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
733 

23278003850/2015-56 2015 TAE Remoção SIASS 
Perda de 

objeto 

Porto 

Seguro 
Jequié 

   

734 

23278012618/2015-17 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Barreiras Salvador  

   

735 

23278009694/2015-37 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Reitoria 

   

736 

23286000969/2015-00 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Juazeiro 

   

737 

23284000063/2015-17 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Juazeiro 

   

738 

23279009795/2014-61 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 

   

739 

23278000813/2015-96 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 

Feira de 

Santana 

   
740 

23280001194/2015-27 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Valença 
Vitória da 

Conquista 

   
741 

23278000388/2015-89 2015 Docente Remoção ex officio Indeferido 
Paulo 

Afonso 
Barreiras 

   
742 

1749/2015 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Salvador  

   
743 

1749/2015 (23442001749/2015-

00) 
2015 Docente Remoção SIASS Efetivado Salvador 

Paulo 

Afonso 

   744 23278003336/2014-83 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina Valença 

   

745 

23283000099/2015-DV 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Camaçari 

   
746 

23283002576/2015-48 2015 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Simões 

Filho 
Camaçari 

   
747 

23282000541/2015-84 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

748 

23278000831/2015-78 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina Irecê 

   
749 

23285000020/2015 2015 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Camaçari Salvador  

   

750 

23471000223/2015-96 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Feira de 

Santana 

Simões 

Filho 
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751 

23461001954/2015-78 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Reitoria 

   

752 

23278000049/2015-01 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Camaçari 

   
753 

23278012335/2015-67 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Vitória da 

Conquista 
Jequié 

   

754 

23278.000698/2015-50 2015 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador Seabra 

   

755 

23279009354/2015-69 2015 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Seabra Salvador  

   756 23278.000136/2015-50 2015 Docente Remoção ex officio Efetivado Seabra Salvador  

   
757 

23460004782/2015-02 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido Irecê 
Feira de 

Santana 

   
758 

23282000962/2016-11 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   
759 

23282000962/2016-11 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Eunápolis 
Porto 

Seguro 

   

760 

23278006067/2016-28 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
761 

23278009283/2016-76 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
762 

23278009569/2015-27 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   763 23291000011/2014-71 2016 Docente Remoção ex officio Efetivado Jacobina Eunápolis 

   
764 

23291000754/2015-05 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Eunápolis Camaçari 

   765 23279000898/2016-86 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Barreiras Camaçari 

   

766 

23285000630/2016-84 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Reitoria 

   
767 

23278009568/2015-82 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Ilhéus 

   
768 

23282001006/2015-41 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 

   

769 

23280001607/2015-73. 

Transformado no Processo nº. 

23278.003093/2017-26 (SEI) 

2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
770 

23291000042/2010-DV 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 
Eunápolis 

   771 23459000457/2016-15 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Jequié Salvador  

   

772 

23280001599/2015-65. 

Transformado no Processo nº. 

23278.005765/2017-38 (SEI) 

2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Valença Ilhéus 

   

773 

23285000572/2016-99 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Salvador  
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774 

23282000323/2016-23 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Valença 

   

775 

23279014956/2016-08 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   
776 

23278.006837/2016-83 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

777 

23278002427/2016-12 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Jequié 

   
778 

23281000248/2016-19 2016 Docente Remoção SIASS Cancelado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

779 

23284000668/2016-99 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

780 

23142000064/2007-05 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   
781 

23278006692/2016-70 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido Reitoria 
Feira de 

Santana 

   
782 

23278008948/2016-24 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido Reitoria 
Vitória da 

Conquista 

   

783 

23280000143/2016-61 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
784 

23278009651/2015-51 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença Salvador  

   
785 

23284000266/2015-89 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   
786 

23720000594/2016-02 2016 TAE Remoção SIASS Efetivado Seabra 
Feira de 

Santana 

   
787 

23284000212/2015-13 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   

788 

23461002004/2015-61. 

Transformado no Processo nº. 

23461.000201/2017-31 (SEI) 

2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

789 

23278004625/2016-11 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   

790 

23285000581/2016-80 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   
791 

23284000254/2015-54 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

792 

23291000917/2016-57 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Salvador  

   
793 

23278009567/2015-38 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras 

Lauro de 

Freitas 

   

794 

23282001106/2015-77 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
795 

23285000613/2015-63 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Cancelado Camaçari 

Lauro de 

Freitas 
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796 
23286002732/2015-21 2016 Docente 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Brumado 

   

797 

23278002054/2016-80 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
798 

23278.007215/2016-72 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
799 

23278.007141/2016-74 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
800 

23278.007367/2016-75 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
801 

23278.007139/2016-03 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Euclides 

da Cunha 
Camaçari 

   
802 

23285000345/2016-63 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Reitoria 
Santo 

Amaro 

   
803 

23278010267/2015-00 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Salvador  

   
804 

23284000213/2015-68 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

805 

23284000324/2015-74 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

806 

000000000000/2016-00 2016 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Ilhéus Salvador  

   
807 

23461001823/2016-04 2016 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   
808 

23284000123/2016-51 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Santo 

Amaro 
Reitoria 

   
809 

23284.000273/2016-96  2016 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   
810 

23280001632/2015-57 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença 

Santo 

Amaro 

   
811 

23461001994/2015-10 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Porto 

Seguro 
Ilhéus 

   
812 

23442002492/2015-62 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Euclides 

da Cunha 

   

813 

23720000413/2015-15. 

Transformado no Processo nº. 

23720.000094/2017-43 (SEI) 

2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Seabra Valença 

   
814 

23286002724/2015-85 - 

23278015723/2017-13 (SEI) 
2016 Docente 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Juazeiro 

   
815 

23286002740/2015-78 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Juazeiro 

   

816 

23285000639/2016-95 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Camaçari 

   
817 

23279007973/2016-30 2016 Docente Remoção ex officio Efetivado Salvador 
Lauro de 

Freitas 

   
818 

23278009519/2015-40 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Salvador  

   

819 

23471000620/2016-73 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Feira de 

Santana 
Salvador  

   
820 

23284000275/2015-70 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Brumado 
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821 
23286002771/2015-29 2016 Docente 

Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Ilhéus 

   

822 

23278001498/2016-06 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   823 23461000262/2016-96 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido Ilhéus Reitoria 

   

824 

23278005745/2016-35 2016 TAE 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Ilhéus Reitoria 

   825 23278000945/2016-00 2016 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   826 23280000562/2016-01 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Salvador  

   
827 

23282000481/2016-83 2016 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   
828 

23460005308/2015-90 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Irecê 

Lauro de 

Freitas 

   

829 

23278009650/2015-15 2016 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
830 

23278009487/2015-82 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Irecê Salvador  

   
831 

23285000641/2015-81 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   
832 

23278009492/2015-95 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
833 

23278009565/2015-49 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
834 

23284000256/2015-43 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   835 23278000619/2016-94 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Brumado Juazeiro 

   
836 

23286002767/2015-61 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras 

Vitória da 

Conquista 

   
837 

23461002018/2015-84 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Ilhéus 

Lauro de 

Freitas 

   
838 

23278006673/2015-60 2016 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Euclides 

da Cunha 

Feira de 

Santana 

   

839 

23278001097/2016-48 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Juazeiro 

   

840 

23471000502/2016-33 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   
841 

23278009495/2015-29 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Cancelado Camaçari Salvador  

   

842 

23720000119/2016-97 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

843 

23278004808/2016-36 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 

   

844 

23281002647/2016-14 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   

845 

23278001734/2016-86 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Reitoria 
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846 

23278004678/2016-31 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 

   

847 

23278006060/2016-14 2016 TAE 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Efetivado Reitoria 
Feira de 

Santana 

   

848 

23471001797/2016-97 (SEI) / 

23471000280/2016-59 (Antigo - 

SISPROC) 

2016 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Santo 

Amaro 

Feira de 

Santana 

   849 23280000194/2016-93 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido Valença Brumado 

   

850 

23278003091/2016-13 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Brumado 

   

851 

23282000097/2016-81 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   
852 

23278.007685/2016-36 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Feira de 

Santana 

Simões 

Filho 

   
853 

23278.007685/2016-36 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Simões 

Filho 

Feira de 

Santana 

   

854 

23278001147/2016-97 2016 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Brumado Salvador  

   
855 

23282001111/2015-80 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Cancelado 

Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

856 

23284001154/2016-51 2016 Docente 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Indeferido 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   

857 

23285.000868/2016-31 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   858 23278010631/2016-85 2016 TAE Remoção SIASS Efetivado Seabra Reitoria 

   
859 

23282001103/2015-33 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Porto 

Seguro 
Salvador  

   860 23278000013/2016-59 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Valença Salvador  

   

861 

23142000025/2008-05 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Eunápolis Ilhéus 

   
862 

23278009499/2015-15 2016 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

863 

23278007313/2016-18 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Brumado 

   
864 

23278007144/2016-16 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Reitoria Camaçari 

   
865 

23278007144/2016-16 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Camaçari Reitoria 

   
866 

23280001728/2016-21 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Valença Jequié 

   
867 

23280001728/2016-21 2016 TAE Remoção por permuta Indeferido Jequié Valença 

   
868 

23459000336/2016-14 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Jequié 
Vitória da 

Conquista 
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869 

23278002100/2016-41 2016 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador Reitoria 

   870 23278012084/2015-11 2016 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   871 23745001022/2016-54 2016 Docente Remoção SIASS Indeferido Jacobina Juazeiro 

   
872 

23286002852/2017-34 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Valença 

   
873 

23745001437/2016-28 2017 Docente Remoção SIASS 
Perda de 

objeto 
Jacobina 

Lauro de 

Freitas 

   
874 

23279017287/2017-07 2017 TAE Remoção por permuta Efetivado Salvador Jacobina 

   

875 

23278003627/2017-14 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Lauro de 

Freitas 

   876 23720.000497/2016-10 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Seabra Jequié 

   
877 

23745000867/2017-11 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Jacobina 
Santo 

Amaro 

   
878 

23278007766/2017-17 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Jacobina 

Santo 

Amaro 

   
879 

23283000679/2017-60 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   
880 

23284000195/2017-19 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

881 

23460000379/2017-92 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Lauro de 

Freitas 

   

882 

23460002901/2017-71 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Lauro de 

Freitas 

   
883 

23471000514/2017-71 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Feira de 

Santana 
Salvador  

   

884 

23278014168/2016-13 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria Camaçari 

   
885 

23460.001445/2017-41 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Irecê 
Paulo 

Afonso 

   

886 

23278014325/2016-91 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador Jacobina 

   
887 

23278012356/2017-98 2017 Docente Remoção ex officio Indeferido Ilhéus 
Paulo 

Afonso 

   

888 

23282001112/2015-24. 

Transformado no Processo nº. 

23282.000584/2017-56 (SEI) 

2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Santo 

Amaro 

   

889 

23278004360/2017-82 2017 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Eunápolis 

Porto 

Seguro 

   
890 

23278001395/2017-60 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Euclides 

da Cunha 
Salvador  

   
891 

23284002499/2017-11 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   
892 

23278000168/2015-55 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Camaçari 
Lauro de 

Freitas 

   

893 

23460001857/2017-81 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Jequié 
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894 

23461000132/2017-66 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   
895 

23278002823/2017-71 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 
Reitoria 

   
896 

23282002083/2016-23 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   
897 

23284001589/2016-03 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   
898 

23720000042/2017-77 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Seabra 
Santo 

Amaro 

   

899 

23283001334/2017-23 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   
900 

23283001627/2017-19 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Simões 

Filho 
Salvador  

   
901 

23283000926/2017-DV 2017 TAE Remoção por permuta Indeferido 
Simões 

Filho 
Salvador  

   
902 

23283000926/2017-DV 2017 TAE Remoção por permuta Indeferido Salvador 
Simões 

Filho 

   

903 

23278012628/2017-50 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Reitoria Salvador  

   

904 

23278002728/2017-78 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   
905 

23278006643/2017-69 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado Reitoria 
Feira de 

Santana 

   

906 

23278007035/2016-91 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Vitória da 

Conquista 

   

907 

23278003085/2017-80 2017 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Valença 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   908 23280001892/2017-19 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Salvador  

   

909 

23280002185/2017-40 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

Salvador  

   
910 

23278.006259/2017-66  2017 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
911 

23283002405/2016-24 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Simões 

Filho 
Juazeiro 

   
912 

23278015073/2017-06 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 

Paulo 

Afonso 

   
913 

23284001240/2016-63 2017 Docente Remoção por permuta Indeferido 
Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   
914 

23284001240/2016-63 2017 Docente Remoção por permuta Indeferido 
Vitória da 

Conquista 

Santo 

Amaro 

   
915 

23278002274/2017-35 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Juazeiro 
Lauro de 

Freitas 

   

916 

23278007915/2017-48 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Juazeiro 

Lauro de 

Freitas 

   

917 

23278000628/2017-15 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 
Juazeiro 
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918 
23278003938/2017-83 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado Juazeiro Eunápolis 

   
919 

23278003938/2017-83 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado Eunápolis Juazeiro 

   

920 

23278002977/2017-63 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 

Simões 

Filho 

   921 23279006846/2017-45 2017 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria Salvador  

   

922 

23278007993/2017-42 2017 TAE Remoção ex officio Efetivado Reitoria 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

923 

23278006205/2017-09 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Seabra 

   

924 

23278006205/2017-09 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Eunápolis 

   
925 

23286002167/2017-16 2017 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido Barreiras Ilhéus 

   
926 

23286005285/2017-78 - 

23278001676/2018-01 (novo) 
2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Barreiras 

Lauro de 

Freitas 

   

927 

23720001390/2016-81 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Seabra 

Feira de 

Santana 

   

928 

23745001250/2017-13 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina Salvador  

   
929 

23279017287/2017-07 2017 TAE Remoção por permuta Efetivado Jacobina Salvador  

   

930 

23745000791/2017-16 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina 

Feira de 

Santana 

   

931 

23278012291/2017-81 2017 Docente 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Jacobina 

Feira de 

Santana 

   
932 

23285002026/2016-14 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Camaçari 
Paulo 

Afonso 

   
933 

23278004881/2017-30 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado Brumado 
Vitória da 

Conquista 

   

934 

23461002656/2016-19 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus 

Paulo 

Afonso 

   

935 

23280000064/2017-63 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Valença Reitoria 

   
936 

23278003894/2017-91 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Ilhéus 

   937 23460002124/2016-83 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado Irecê Salvador  

   938 23720000728/2017-68 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Seabra Camaçari 

   
939 

23284003115/2017-79 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Santo 

Amaro 
Salvador  

   

940 

23745001973/2017-12 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jacobina Jequié 

   
941 

23278012144/2017-19 2017 TAE Remoção ex officio Indeferido 
Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 
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942 
23278004437/2017-14 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido Reitoria 

Feira de 

Santana 

   
943 

23471001841/2016-69 2017 TAE Remoção ex officio Indeferido Reitoria 
Feira de 

Santana 

   
944 

23278008548/2016-19 2017 Docente Remoção ex officio Indeferido 
Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 

   

945 

23283001714/2017-68 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 

   

946 

23283000286/2017-56 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 
Salvador  

   

947 

23285002032/2016-71 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Camaçari Reitoria 

   

948 

23278003573/2017-97 2017 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Feira de 

Santana 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   

949 

23283000420/2017-19 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   950 23461002919/2016-81 2017 TAE Remoção ex officio Indeferido Brumado Ilhéus 

   951 23278003408/2017-35 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado Brumado Ilhéus 

   

952 

23278005694/2016-41. 

Transformado no Processo nº. 

23278.005810/2017-54 (SEI) 

2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Barreiras Juazeiro 

   
953 

23281004365/2017-56 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Brumado 
Vitória da 

Conquista 

   
954 

23286.002776/2017-67  2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Barreiras 
Lauro de 

Freitas 

   

955 

23279004351/2017-81 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   
956 

23279003036/2017-37 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Salvador 
Simões 

Filho 

   

957 

23459000476/2017-14 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Porto 

Seguro 

   
958 

23459001213/2107-22 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Jequié 
Vitória da 

Conquista 

   
959 

23442001684/2016-39 2017 Docente Remoção SIASS 
Perda de 

objeto 

Paulo 

Afonso 
Salvador  

   

960 

23281000225/2017-17 / 

23279008448/2017-63 
2017 Docente 

Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   
961 

23279008448/2017-63 2017 Docente Remoção ex officio Efetivado 
Vitória da 

Conquista 
Salvador  

   962 23280.002242/2017-91  2017 TAE Remoção SIASS Indeferido Valença Salvador  

   

963 

23460000256/2017-51 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê Valença 

   
964 

23442001668/2016-46 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido 
Paulo 

Afonso 
Ilhéus 

   

965 

23461002761/2016-40 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Ilhéus Salvador  
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966 23461001370/2017-99 2017 TAE Remoção ex officio Indeferido Ilhéus Salvador  

   

967 

23278015291/2017-32 2017 TAE 
Remoção. Determinação 

Judicial 
Efetivado Ilhéus Salvador  

   

968 

23280002095/2017-59 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Jacobina 

   
969 

23471001283/2017-12 - 

23283001552/2017-68 
2017 Docente Remoção SIASS Indeferido Valença Jacobina 

   

970 

23442000628/2017-68 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Paulo 

Afonso 

Lauro de 

Freitas 

   
971 

23442000605/2017-53 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado 
Paulo 

Afonso 
Juazeiro 

   
972 

23442000605/2017-53 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado Juazeiro 
Paulo 

Afonso 

   
973 

23461002693/2016-19 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido 
Paulo 

Afonso 
Camaçari 

   
974 

23291000391/2017-96 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido Eunápolis 
Porto 

Seguro 

   

975 

23291002498/2017-79 2017 TAE 

Remoção a pedido, 

independente do interesse 

da Administração 

Efetivado Eunápolis 
Porto 

Seguro 

   976 23745000245/2017-85 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido Jacobina Irecê 

   

977 

23278003259/2017-12 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido 

Euclides 

da Cunha 
Barreiras 

   

978 

23460001901/2017-53 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Simões 

Filho 

   979 23745001098/2017-61 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido Jacobina Salvador  

   980 23279011710/2017-57 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Jequié Salvador  

   

981 

23720000556/2016-41 2017 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 

Perda de 

objeto 
Seabra Salvador  

   

982 

23459000501/2017-60 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Vitória da 

Conquista 

   

983 

23459001286/2017-60 2017 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Vitória da 

Conquista 

   
984 

23278003894/2017-91 2017 Docente Remoção por permuta Efetivado Ilhéus 
Paulo 

Afonso 

   
985 

23745000552/2017-66 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado Jacobina 
Lauro de 

Freitas 

   
986 

23284.001798/2018-19 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   
987 

23278.003362/2018-35 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Paulo 

Afonso 
Valença 

   

988 

23280.003003/2017-58 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Reitoria 

   
989 

23282.001418/2018-58 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Porto 

Seguro 

Lauro de 

Freitas 
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990 

23720.000352/2018-72 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra Juazeiro 

   

991 

3460.002866/2017-90 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê Brumado 

   
992 

23282002083/2016-23 2018 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Porto 

Seguro 

Vitória da 

Conquista 

   

993 

23285002032/2016-71 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari Reitoria 

   994 23461002919/2016-81 2018 TAE Remoção ex officio Indeferido Brumado Ilhéus 

   
995 

23745001437/2016-28 2018 Docente Remoção SIASS 
Perda de 

objeto 
Jacobina 

Lauro de 

Freitas 

   

996 

23461.002210/2017-67 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Brumado 

   

997 

23278.010268/2018-32 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Juazeiro Camaçari 

   

998 

23460000379/2017-92 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Irecê 

Lauro de 

Freitas 

   

999 

23278007035/2016-91 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Reitoria 

Vitória da 

Conquista 

   
1000 

23278015723/2017-13 (SEI) 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Barreiras Juazeiro 

   
1001 

23278.000338/2018-44 2018 Docente Remoção por permuta Efetivado 
Feira de 

Santana 
Brumado 

   
1002 

23281.000363/2018-79  2018 TAE Remoção SIASS Efetivado Jequié 
Vitória da 

Conquista 

   
1003 

23286002770/2015-84 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Barreiras Ilhéus 

   
1004 

23285.001733/2017-74 2018 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Camaçari 

Feira de 

Santana 

   
1005 

23278.000338/2018-44 2018 Docente Remoção por permuta Efetivado Brumado 
Feira de 

Santana 

   
1006 

23284.001443/2018-11 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   

1007 

23291.001045/2018-14 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Santo 

Amaro 

   

1008 

23720.001788/2018-89 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Seabra 

Feira de 

Santana 

   

1009 

23278.001824/2018-80 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Lauro de 

Freitas 

   

1010 

23461.002676/2017-62 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Ilhéus Eunápolis 

   

1011 

23280.000059/2018-31 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Jequié 
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1012 

23284.000296/2018-62 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Santo 

Amaro 

Lauro de 

Freitas 

   
1013 

23286002771/2015-29 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Barreiras Ilhéus 

   

1014 

23459001257/2017-60 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Indeferido Jequié 

Vitória da 

Conquista 

   

1015 

23291.001498/2018-32 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Eunápolis 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

   
1016 

23284000275/2015-70 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Brumado 

   
1017 

23278008548/2016-19 2018 Docente Remoção ex officio Indeferido 
Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 

   
1018 

23284001589/2016-03 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado 

Santo 

Amaro 
Salvador  

   

1019 

23278.001676/2018-01 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Juazeiro 

Lauro de 

Freitas 

   

1020 

23283.001772/2016-19 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Simões 

Filho 
Brumado 

   

1021 

23442.000264/2018-05 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Paulo 

Afonso 

Simões 

Filho 

   

1022 

23285.000672/2018-17 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Camaçari 

Lauro de 

Freitas 

   1023 23291000232/2017-91 2018 Docente Remoção SIASS Efetivado Eunápolis Ilhéus 

   

1024 

23461.002210/2017-67 2018 TAE 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Brumado Ilhéus 

   1025 23745001098/2017-61 2018 TAE Remoção SIASS Efetivado Jacobina Salvador  

   

1026 

23280002095/2017-59 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Valença Jacobina 

   

1027 

23278.001824/2018-80 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Lauro de 

Freitas 

   
1028 

23459001213/2107-22 2018 Docente Remoção SIASS Indeferido Jequié 
Vitória da 

Conquista 

   

1029 

23745.001806/2017-63 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Jacobina 

Simões 

Filho 

   
1030 

23745001433/2017-21 2018 TAE Remoção SIASS Efetivado Jacobina 
Feira de 

Santana 

   
1031 

23471001283/2017-12 - 

23283001552/2017-68 
2018 TAE Remoção SIASS Efetivado 

Feira de 

Santana 

Simões 

Filho 

   
1032 

23278012144/2017-19 2018 TAE Remoção ex officio Indeferido 
Simões 

Filho 

Lauro de 

Freitas 

   
1033 

23283.001815/2017-39 2018 TAE Remoção SIASS Efetivado 
Simões 

Filho 
Reitoria 

   
1034 

23278012152/2017-57 2018 Docente Remoção ex officio Efetivado Irecê 
Lauro de 

Freitas 
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1035 

23460001901/2017-53 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Irecê 

Simões 

Filho 

   
1036 

23281004365/2017-56 2018 Docente Remoção SIASS Efetivado Brumado 
Vitória da 

Conquista 

   
1037 

23284002499/2017-11 2018 Docente Remoção SIASS Efetivado 
Santo 

Amaro 

Vitória da 

Conquista 

   

1038 

23278.001824/2018-80 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado Salvador 

Lauro de 

Freitas 

   

1039 

23283001714/2017-68 2018 Docente 
Remoção a pedido, a 

critério da Administração 
Efetivado 

Vitória da 

Conquista 

Simões 

Filho 

   
1040 

23745001973/2017-12 2018 Docente 
Remoção Processo 

Seletivo  
Efetivado Jacobina Jequié 
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Corte Amostral - Análise subjetiva das 

motivações de remoção 

 

      

 
 
 

  
         ITEM Nº DO PROCESSO ANO 

CATEGORIA 

FUNCIONAL 
MODALIDADE SITUAÇÃO ORIGEM DESTINO MOTIVAÇÃO 

1 

23142.000438/2009 2009 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Camaçari Família 

2 

23142.0216-8/2009 2009 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Porto Seguro 

 

Ilhéus Família 

3 

23142.00225/2009 2009 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Simões 

Filho 
Família 

4 

231420039-8/2009 2009 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Porto Seguro 

 

Salvador  Estudo 

5 

23142000187/2009 2009 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Simões 

Filho 
Estrutura 

6 

23142.0043-2/2009 2009 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Simões Filho 

 

Salvador  Família 

7 

23142.0278-8/2009 2009 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Porto Seguro 

 

Ilhéus Estrutura 

8 

23142.0259-8/2009 2009 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Valença 

 

Feira de 

Santana 
Família 

9 

23142.000922/2009 2009 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Santo 

Amaro 
Estudo 

10 

23142.000754/2009 2009 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Feira de 

Santana 
Família 

11 

23142.0004-5/2010 2010 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Eunápolis 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

12 

23291.000132/2010 2010 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Eunápolis 

 

Salvador  Família 

13 

23142.000001/2010 2010 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Barreiras 

 

Valença Família 
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14 

23282.00013/2010 2010 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Porto Seguro 

 

Valença Família 

15 

23279008407/2012-62 2010 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Irecê 

 

Salvador  
Estrutura 

 

16 

23142.000064-7/2010 2010 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Santo Amaro 

 

Feira de 

Santana 
Família 

17 

23142.01231/2010 2010 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Salvador 

 

Seabra Família 

18 

23142.0031-7/2010 2010 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Santo Amaro 

 

Salvador  Família 

19 

23142.0007-5/2010 2010 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Eunápolis 

 

Salvador  Família 

20 

23142.000034-5/2010 2010 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Eunápolis 

 

Feira de 

Santana 
Família 

21 

23291.000058/2011 2011 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Eunápolis 

 

Ilhéus Família 

22 

23285.000279/2011 2011 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Camaçari 

 

Salvador Estrutura 

23 

146/2011 2011 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Barreiras 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

24 

23279.007335/2011-95 2011 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Barreiras 

 

Salvador Estrutura 

25 

23285.000150/2011 2011 Docente 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Camaçari 

 

Salvador Família 

26 

23283.000033/2011 2011 TAE Remoção SIASS Indeferido 

 

Simões Filho 

 

Salvador Família 

27 

23280000226/2011 2011 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Valença 

 

Feira de 

Santana 
Família 

28 

23279.006259/2011-61 2011 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Santo Amaro 

 

Salvador Estudo 

29 

23279.004499/2011-21 2011 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Seabra 

 

Paulo 

Afonso 
Família 

30 

23279.004228/2011-75 2011 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Salvador 

 

Feira de 

Santana 
Família 

31 

23279010623/2012-78 2012 Docente Remoção SIASS Indeferido 

 

Eunápolis 

 

Ilhéus Família 

32 

23279001303/2010-65 2012 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Valença 

 

Ilhéus Família 

33 

23279005465/2011-53 2012 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Santo Amaro 

 

Salvador  Família 

34 
23278000959/2011-51 2012 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Porto Seguro 
Camaçari Família 
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35 23280000726/2012-DV 2012 Docente Remoção a pedido Indeferido Porto Seguro Salvador  Família 

36 
23279006820/2012-92 2012 TAE Remoção a pedido Efetivado 

Salvador 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

37 

23279007293/2012-33 2012 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Reitoria Estudo 

38 

23279009038/2012-25 2012 TAE 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Porto Seguro 

 

Jequié Família 

39 

23142000061-7/2010 2012 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Santo Amaro 

 

Feira de 

Santana 
Família 

40 

23278000180/2012-17 2012 TAE 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Seabra 

 

Camaçari Estudo 

41 

23278000173/2013-04 2013 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Santo Amaro 

 

Simões 

Filho 
Família 

42 

310/2012 2013 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Barreiras 

 

Salvador  Saúde 

43 

23278001715/2013-58 2013 Docente 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Jequié Família 

44 

23278000154/2013-70 2013 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Euclides da 

Cunha 

 

Camaçari Estrutura 

45 23279008163/2013-07 2013 Docente Remoção SIASS Indeferido Seabra Salvador  Família 

46 
23280000554/2013-DV 2013 TAE Remoção a pedido Indeferido Valença 

Vitória da 

Conquista 
Família 

47 

23278001514/2013-51 2013 TAE 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Reitoria 

 

Irecê Família 

48 

23285000172/2013 2013 TAE 
Remoção Processo 

Seletivo  
Indeferido 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Camaçari Estudo 

49 

23278000132/2013-18 2013 TAE 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Reitoria 

 

Feira de 

Santana 
Família 

50 

23278000825/2013-01 2013 TAE 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Jequié 

 

Simões 

Filho 
Família 

51 

23278000016/2014-65 2014 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Irecê 

 

Salvador  Família 

52 

034/2014 2014 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Barreiras 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

53 

23278001980/2014-17 2014 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Ilhéus 

 

Paulo 

Afonso 
Família 

54 

23278.000714/2014-77 2014 Docente Remoção SIASS Indeferido 

 

Valença 

 

Ilhéus Família 

55 

23278.000629/2014-17 2014 Docente 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Porto Seguro 

 

Lauro de 

Freitas 
Família 
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56 

23278000018/2014-09 2014 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Jacobina 

 

Porto 

Seguro 
Família 

57 

23471000483/2014-13 2014 TAE Remoção SIASS Efetivado 

 

Feira de Santana 

 

Reitoria Família 

58 

23471000225/2014-29 2014 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Feira de Santana 

 

 

Reitoria Família 

59 

23460003280/2014-DV 2014 TAE 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Irecê 

 

Juazeiro Família 

60 

23285000076/2014 2014 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Camaçari 

 

Salvador  Família 

61 

23278.000136/2015-50 2015 Docente 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Seabra 

 

Salvador  Família 

62 

23278012335/2015-67 2015 Docente Remoção SIASS Indeferido 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Jequié Família 

63 

23278001050/2015-09 2015 Docente 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Juazeiro 

 

Lauro de 

Freitas 
Estudo 

64 

23278006673/2015-60 2015 Docente 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Euclides da 

Cunha 

 

Feira de 

Santana 
Família 

65 

23278001196/2015-46 2015 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Jacobina 

 

Salvador  Saúde 

66 

23461001954/2015-78 2015 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Ilhéus 

 

Reitoria Estudo 

67 

23278000906/2015-11 2015 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Jacobina 

 

Reitoria Estudo 

68 

23281.004226/2014-DV 2015 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Juazeiro Família 

69 

23278007187/2015-69 2015 TAE Remoção SIASS Indeferido 

 

Jacobina 

 

Salvador  Família 

70 

23278.004159/2015-90 2015 TAE 
Remoção ex 

officio 
Indeferido 

 

Jacobina 

 

Salvador  Estudo 

71 

23471001797/2016-97 

(SEI) / 

23471000280/2016-59 

(Antigo - SISPROC) 

2016 Docente Remoção SIASS Efetivado Santo Amaro 
Feira de 

Santana 
Família 

72 

23291000011/2014-71 2016 Docente 
Remoção ex 

officio 
Efetivado 

 

Jacobina 

 

Eunápolis Família 

73 
23459000457/2016-15 2016 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Jequié 
Salvador  Família 

74 

23278001498/2016-06 2016 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Vitória da 

Conquista 

Salvador  Estudo 
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75 

23291000917/2016-57 2016 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Eunápolis 

 

Salvador  Estrutura 

76 

23280001728/2016-21 2016 TAE 
Remoção por 

permuta 
Indeferido 

 

Jequié 

 

Valença Família 

77 

23278008948/2016-24 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido 

 

Reitoria 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

78 

23278001097/2016-48 2016 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Reitoria 

 

Juazeiro Família 

79 

23278001734/2016-86 2016 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Vitória da 

Conquista 

 

Reitoria Estudo 

80 

23461000262/2016-96 2016 TAE Remoção SIASS Indeferido 

 

Ilhéus 

 

Reitoria Saúde 

81 

23745000552/2017-66 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Jacobina 

 

Lauro de 

Freitas 
Família 

82 

23720.000497/2016-10 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Seabra 

 

Jequié Estrutura 

83 

23459001213/2107-22 2017 Docente Remoção SIASS Indeferido 

 

Jequié 

 

Vitória da 

Conquista 
Família 

84 

23720001390/2016-81 2017 Docente Remoção a pedido Indeferido 

 

Seabra 

 

Feira de 

Santana 
Família 

85 

23279011710/2017-57 2017 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Jequié 

 

Salvador  Estrutura 

86 

23461002693/2016-19 2017 TAE Remoção SIASS Indeferido 

 

Paulo Afonso 

 

Simões 

Filho 
Estrutura 

87 

23461002761/2016-40 2017 TAE Remoção a pedido Indeferido 

 

Ilhéus 

 

Salvador  Família 

88 

23278005694/2016-41. 

Transformado no 

Processo nº. 

23278.005810/2017-54 

(SEI) 

2017 TAE Remoção a pedido Efetivado Barreiras Juazeiro Família 

89 

23278006643/2017-69 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado 

 

Reitoria 

 

Feira de 

Santana 
Família 

90 

23460002124/2016-83 2017 TAE Remoção SIASS Efetivado 

 

Irecê 

 

Salvador  Saúde 

91 

23291.001498/2018-32 2018 Docente Remoção a pedido Efetivado Eunápolis 

Santo 

Antonio 

de Jesus 

Família 

92 

23720.001788/2018-89 2018 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Seabra 

 

Feira de 

Santana 
Família 

93 

23278.001824/2018-80 2018 Docente Remoção a pedido Efetivado 

 

Jacobina 

 

Lauro de 

Freitas 
Família 

94 
23282002083/2016-23 2018 Docente Remoção SIASS Efetivado 

 

Porto Seguro 

Vitória da 

Conquista 
Saúde 
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95 

23278.000338/2018-44 2018 Docente 
Remoção por 

permuta 
Efetivado 

 

Feira de Santana 

 

Brumado Família 

96 

23280.003003/2017-58 2018 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Valença 

 

Reitoria Família 

97 

23285002032/2016-71 2018 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Camaçari 

 

 

Reitoria  Família 

98 

23280.000059/2018-31 2018 TAE Remoção a pedido 
Efetivado 

 

 

Valença 

 

Jequié Estudo 

99 

23442.000264/2018-05 2018 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Paulo Afonso 

 

Simões 

Filho 
Família 

100 

23283.001772/2016-19 2018 TAE Remoção a pedido Efetivado 

 

Simões Filho 

 

Brumado Família 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
 

Título: CARTILHA DO SERVIDOR 

Autor: Ricardo dos Santos Andrade 

Professor 
Orientador: 

Dr. Biagio Mauricio Avena 

Resumo: Este produto educacional, apresentado sob o formato de cartilha, tem 
o objetivo de apresentar a situação atual vivenciada pelos Institutos 
Federais de Educação e, de modo mais particular, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no que tange à 
movimentação de pessoal e, com isso, levar à conscientização dos 
seus servidores para a necessidade da fixação dos mesmos em campi 
localizados nas cidades mais distantes da capital do Estado e de sua 
Região Metropolitana. Esta cartilha procura levar ao seu público-alvo 
– o servidor do IFBA - a importância de se compreender a urgência da 
manutenção e fixação no campus de lotação originária. Este 
documento divide-se em três grupos de informação, a saber: o primeiro 
tópico intitulado “O IFBA – QUEM SOMOS”, onde se apresenta, 
brevemente, a origem da instituição e suas características; O segundo 
tópico, com o título de “Ao Servidor”, em que se busca uma 
aproximação entre este Instituto e o servidor recém-ingresso nele com 
uma mensagem de boas-vindas e uma demonstração de desejo de 
contribuir mutuamente para o sucesso da mesma; O terceiro tópico, 
intitulado “A situação Atual da Instituição” procura levar ao público-alvo 
deste documento, a situação por que tem passado o IFBA nesses 
últimos anos, no que diz respeito à movimentação intensa dos seus 
servidores, através de informações que demonstram a referida 
realidade e os impactos negativos que essa condição tem trazido ao 
Instituto. Por fim, esta cartilha tem o intuito de levar ao servidor do IFBA 
a compreensão da importância de sua fixação no campus de lotação 
originária, para que seja possível fazer com que o Instituto Federal da 
Bahia consiga sucesso na sua expectativa de interiorização da 
educação profissional e fazer com que o servidor do Instituto Federal 
de Educação da Bahia (IFBA) perceba, através das informações desta 
cartilha que a sua participação ativa e permanente no campus de 
lotação originária, sobretudo, nos campi situados em cidades do 
interior, promoverá a possibilidade de se levar uma educação pública, 
gratuita e de qualidade a essas localidades como também fomentar o 
desenvolvimento social e econômico dessas regiões. Cabe salientar 
que esta cartilha também poderá ser vinculada ao site do Instituto 
Federal da Bahia (IFBA), caso seja de interesse do mesmo, no formato 
on line. 

Palavras- 
chave: 

Educação Profissional. Permanência. Fixação de servidores 

Formato do 
Material 
Didático: 

Cartilha 

Público: Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 
 

(FREIRE, 1996) 



APRESENTAÇÃO 

 
 

Considerando os resultados encontrados na pesquisa realizada cujo título é “A 

implementação da educação profissional e tecnológica frente à necessidade da 

manutenção e fixação dos servidores do Instituto Federal da Bahia nos campi do interior, 

suas condicionantes e perspectivas – 2009-2018” percebeu-se a importância e a 

necessidade de se apresentar, em forma de produto educacional, algum material, fruto 

desta pesquisa, que fosse útil para demonstrar qual a realidade em que se encontra o 

Instituto Federal da Bahia (IFBA), no que tange às questões de movimentação dos seus 

servidores, o que tem provocado tal situação de volatilidade do seu pessoal dentro da 

instituição conduzindo a mesma para tal situação de dificuldade de manutenção e fixação 

dos seus quadros nas lotações de origem e o que poderá ser feito, no sentido de 

minimizar esta problemática de modo a causar um menor impacto negativo na referida 

instituição. 

Este produto é importante para demonstrar ao servidor desta instituição Federal 

de Ensino, a realidade enfrentada pela mesma, as dificuldades por que passa o instituto 

ao se deparar com tal realidade de intensa movimentação de seus servidores, sobretudo, 

das movimentações no sentido interior-centro, o que tem provocado instabilidade e 

desequilíbrio no quadro funcional dos campi que compõe o IFBA, desestruturando e 

comprometendo, desta forma, as atividades que devem ser desempenhadas pelos campi 

da instituição, principalmente os situados nas cidades do interior, locais esses que 

sofrem, conforme se verificou na pesquisa realizada, maiores pressões de saída de 

servidores. 

Desta forma, esta cartilha pretende levar de maneira clara e objetiva as 

informações que façam os servidores do IFBA compreenderem a necessidade da sua 

permanência no campus em que foi lotado, até o momento em que seja oportuno e 

conveniente à administração conceder a sua remoção, para que, com isso, a instituição 

consiga equilibrar seu quadro funcional, contemplando os campi com a força de trabalho 

necessária ao pleno desempenho das suas atividades e, assim, elevar os seus 

indicadores internos e externos de qualidade na prestação do serviço que a ela compete 

realizar e, consequentemente, se tornar uma instituição bem avaliada tanto pelos órgãos 

de controle quanto pela comunidade à qual a instituição serve 



Ei servidor (a), vamos conversar? 
 
 

 

O IFBA quer conhecer você! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E também quer que você o conheça! 

 
 

Mas, primeiro, deixa a gente se apresentar: 



 
 
 

O IFBA - QUEM SOMOS:  
 
 
 

 

 A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 

11.892, os antigos Centros Federais, as Escolas Agrotécnicas e 

Escolas Técnicas passaram a compor a Rede Federal de Ensino 

Profissional, fazendo com que o Cefet-BA se transformasse no 

atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). 

 
 

 Essa mudança teve reflexo no ensino da Rede Federal de 

Educação em todo o Brasil e foi o início de um trabalho conjunto e 

coordenado de todas as instituições da alçada federal em prol da 

construção de conhecimento e novas tecnologias, possibilitando o 

aumento no número de vagas oferecidas para o ensino básico, 

graduação e pós-graduação. 



• Você sabia ? 
 
 
 
 

 

 O IFBA é uma autarquia composta por 22 campi espalhados 

por todo o Estado da Bahia + a Reitoria, em Salvador; Temos 

também a presença de núcleos avançados e centros de referência 

em algumas cidades do Estado. 

 
 
 
 

 O IFBA possui 17 campi em cidades do interior do Estado da 

Bahia e outros estão localizados em Salvador e na região 

metropolitana; 

 
 
 
 

 Muitos dos campi do IFBA, espalhados pelo Estado da Bahia, 

estão inseridos em cidades que carecem, e muito, da 

participação ativa de cada servidor. 

 
 
 
 

... E tem mais vindo por ai! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os Institutos Federais ressaltam a valorização da educação 

e das instituições públicas, aspectos das atuais políticas assumidos 

como fundamentais para a construção de uma nação   

soberana   e   democrática, o   que, por   sua   vez, pressupõe 

o combate às desigualdades estruturais de toda ordem. 

(PACHECO, 2011, p. 18) 



AO SERVIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prezado servidor, sabemos do seu esforço e sacrifício 

para chegar aqui. 

 
E a gente também sabe que valeu a pena... 

 
 

...e isto muito nos alegra! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora você está aqui, nesse dia festivo, tomando 
posse do cargo público que você conquistou! 

 
 
 
 
 
 
 

Parabéns! 



 
 
 
 

 

Seja muito bem-vindo (a)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Bom, agora é hora de ir trabalhar! 
 
 
 
 
 

O campus precisa de você... 
 
 
 
 
 

...e estamos todos ansiosos por sua chegada. 



 
 
 
 

 

 Nós faremos de tudo para que você seja muito bem recebido (a) 

no seu novo local de trabalho. Você é importante para nós! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós sabemos que muitos (as) de vocês irão para cidades do 

interior. Por isso, é importante que cada servidor esteja 

consciente dessa missão. 

Os campi do interior precisam de vocês... 

...nossos alunos também! 



 E tem mais…  

 
 
 A sua inserção ativa no município em que você irá trabalhar 

ajudará, também, no desenvolvimento do município em que você 
irá trabalhar. 

 

 
 Você é muito importante não apenas para o campus, mas também 

para a cidade em que passará a viver! 
 
 
 

• Lembre-se: 
 
 
 

Você tem muito a contribuir não apenas com o campus, 
mas, também, com o município onde irá atuar. 



A SITUAÇÃO ATUAL DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 

 Nos últimos dez anos o quantitativo de processos de solicitação de 

remoção aumentou significativamente e a maioria desses pedidos teve 

como destino a cidade de Salvador e Região Metropolitana.

 

  Distribuição de processos de remoção por categoria funcional  
 
 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
TOTAL 

TAE's 43 36 35 24 55 45 62 43 44 19 406 

DOCENTES 34 48 74 47 94 103 57 71 70 36 634 

TOTAL 77 84 109 71 149 148 119 114 114 55 1040 

% DE 
PROCESSOS 

 
7,40 

 
8,08 

 
10,48 

 
6,83 

 
14,33 

 
14,23 

 
11,44 

 
10,96 

 
10,96 

 
5,29 

 
100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 
 

 A grande maioria das solicitações ocorreu na modalidade “a pedido, a 

critério da administração”, ou seja, a pedido do próprio servidor.

 

  Solicitações de remoção por modalidade  
 

 
 

ANO 

A PEDIDO, A 

CRITÉRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

A PEDIDO, 

INDEPENDENTEMENTE 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 
EX 

OFFICIO 

 
POR 

PERMUTA 

POR 

PROCESSO 

SELETIVO 

 

SIASS 

POR   

DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL 

 

TOTAL 

2009 77 0 0 0 0 0 0 77 

2010 83 0 0 0 0 0 1 84 

2011 99 0 3 0 0 7 0 109 

2012 56 0 9 0 0 5 1 71 

2013 70 1 45 0 10 21 2 149 

2014 92 2 30 3 1 19 1 148 

2015 56 0 15 3 9 36 0 119 

2016 31 2 5 10 39 25 2 114 

2017 39 1 11 12 7 40 4 114 

2018 27 0 4 2 11 11 0 55 

TOTAL 630 6 122 30 77 164 11 1040 

% DE 

PROCESSOS 

 
60,58 

 
0,58 

 
11,73 

 
2,88 

 
7,40 

 
15,77 

 
1,06 

 
100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 



 Esta realidade tem trazido impactos negativos para a nossa 

Instituição.

 
 
 

 

 Os nossos alunos, nas cidades do interior, precisam da chegada 

e permanência de cada servidor em seu campus de lotação 

originária!

 
 
 
 

 

 O IFBA espera que cada servidor dedique o melhor de si para 

que esta instituição cresça cada vez mais e, com isso, possa 

oferecer uma educação de excelência para os nossos alunos em 

cada cantinho desse gigantesco estado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nossos alunos precisam que cada servidor compreenda a 

necessidade de se fixar e se manter no campus de lotação 

originária 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

... E para isso a nossa participação é imprescindível! 

A maioria dos alunos (as) do IFBA é de família carente e 

precisa bastante que o campus em sua cidade (e região) 

funcione plenamente... 



 

 

  Distribuição dos campi do IFBA – 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IFBA, 2019 



Além dos 22 campi que possui, o IFBA atua em mais 81 cidades baianas, 
com a oferta de cursos de ensino à distância ou capacitação e apoio 
técnico a projetos estratégicos com foco no desenvolvimento sócio- 
econômico do estado, como, por exemplo, o Programa IFBA Saneando a 
Bahia (PISA). 

 
 

 Desse modo, o IFBA está presente em 113 cidades da Bahia, que 
corresponde a 27% dos municípios baianos, atuando em 26 dos 27 
Territórios de Identidade do estado, atendendo indiretamente todos os 
municípios do Estado da Bahia se considerarmos que cada unidade 
atua como centro convergente e de expansão de ações nas áreas de 
educação, capacitação, empreendedorismo, pesquisa, inovação e 
desenvolvimento de tecnologias. 

 
 
 

 Atualmente, o IFBA possui cerca de 1.700 professores, cerca de 1.000 
técnicos administrativos, mais de 36 mil estudantes, 300 cursos 
presenciais e 17 cursos à distância. 



 

CARÍSSIMO (A) PROFESSOR (A): 
 
 
 
 

A sua participação ativa, engajada e permanente nas atividades 
docentes no campus é imprescindível para o pleno 
desenvolvimento da instituição, pois é o professor quem presta a 
atividade fim da instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOCÊ É IMPRESCÍNDIVEL! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor (a), o IFBA conta com você! 



 

 

 
 
 
 

   A tranquilidade das famílias dos nossos alunos (as);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A inserção dos nossos alunos (as) no mercado de trabalho;  

 

A permanência de cada servidor (a) em seu campus 

de lotação originária promoverá: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   O desenvolvimento das cidades onde o IFBA está presente;  

 ... A garantia de êxito e sucesso na formação de cada um dos 
discentes; 



 
 

MAS FIQUE TRANQUILO(A) SERVIDOR(A)! 
 
 
 
 
 

 

Se você ainda quiser ou precisar ser removido (a) saiba que o 
IFBA está atento a isto e buscará promover processos seletivos 

periódicos para remoção sempre que possível! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ...E também continua valendo as outras modalidades de 
remoção da Lei nº. 8.112/90! 

 
A legalidade será sempre preservada! 



 

 O importante mesmo é a sua conscientização de que o campus de 
lotação originária precisa de você! 

 
 
 
 

 
 Vamos, todos juntos, construir um IFBA melhor e, assim, ajudar no 

desenvolvimento da nossa sociedade. 



 
 
 
 
 

 Vamos, todos juntos, construir um 

IFBA melhor e, assim, ajudar no 

desenvolvimento da nossa sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUNTOS FAREMOS UM IFBA MAIS FORTE! 
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