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NOTAS

 

Prezado(a)s Servidore(a)s do IFBA,

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Inovação, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino e a Diretoria de
Gestão de Pessoas do IFBA, fazem uso do presente instrumento para tecer alguns esclarecimentos sobre os
Editais nº 28/2020/PRPGI/PROEN/DGP e  29/2020/PRPGI/PROEN/DGP, em função das várias
solicitações feitas pelos interessados no certame, sejam elas:

 

1. Em função do volume das inscrições / candidaturas, o resultado preliminar com a pontuação do(a)s
candidato(a)s será divulgado no dia 29/03/2021;

2. Conforme o item 10-a. dos Editais, a inscrição e classificação no certame, não implica o afastamento
automático. Nesse sentido, o pedido de afastamento, está condicionado aos trâmites e condições
necessárias para efetivação do pleito, a saber:

a. Após a homologação do resultado final deste edital, o(a) servidor(a) deverá iniciar o processo de
pedido de afastamento junto à DGP, no prazo de até 90 dias, conforme itens da seção 6 deste edital.
Cabe destacar que a efetivação do afastamento tramitará conforme o fluxo institucional indicado pela
DGP, bem como a previsão de saída do servidor para qualificação. 
 

b. Para os casos que requerem substituição de servidor(a), a emissão da Portaria de Afastamento está
condicionada a chegada do(a) respectivo(a) docente substituto(a) ao campus de lotação do(a)
candidato(a), conforme existência de cadastros reservas de concursos nas áreas requeridas.

3. A gestão central do IFBA, juntamente com as Direções Gerais dos campi, estão empenhadas para o
atendimento de pleito do(a)s servidore(a)s classificado(a)s nesse certame, com o mínimo de prejuízos
aos quadros de recursos humanos disponíveis da instituição e considerando a importância da
implementação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do IFBA.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-reitor (a) de
ensino, em 22/03/2021, às 18:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAUL ALEIXANDRE FERNANDES DE QUEIROZ,
Diretor(a) de Gestão de Pessoas, em 22/03/2021, às 20:13, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 22/03/2021, às 20:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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