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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 4022 de 08 de novembro de 2021.

 

 
                                O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA - CAMPUS DE SALVADOR, no uso de suas atribuições legais e estatutárias
e considerando o Processo SEI n° 23279.007572/2021-98, resolve:

 

                        Art. 1º Alterar Portaria nº 3254 de 14 de setembro de 2021, que  Delega aos servidores
abaixo relacionados, as competências e atribuições executivas, para a prática de atos na área acadêmica com
abrangência em sua respectiva unidade, vinculado ao Instituto Federal da Bahia - campus de Salvador, em
relação aos convênios, acordos, ajustes e termo de cooperação técnica de estágio obrigatório ou não,
firmados pelos gestores do IFBA, amparados pelo ordenamento jurídico vigente e considerando:           
                     

o princípio de descentralização administrativa no âmbito do Instituto Federal da Bahia;
o princípio da celeridade e eficiência nas decisões de gestão;
que a norma constante do art. 6º do Decretoº 83.937/79 preconiza que o ato de delegar pressupõe a
autoridade para subdelegar;
a importância de garantir a racionalização e a eficácia dos serviços afetos à Coordenação de Estágios e
Egressos (CEE);
o disposto no Art. 1º,  §2º da Portaria nº 2247 de 06 de julho de 2021 , o qual permitiu aos Diretores
Gerais dos campi subdelegar assinatura de termos, acordos, convênios, ajustes, ou quaisquer outros
atos administrativos e acadêmicos com abrangência em sua respectiva unidade, a servidores(as) que
possuam Cargo de Direção ou Função Gratificada nos campi, desde que não impliquem em
transferência de recursos orçamentários e financeiros entre os partícipes.

 

 

 Diretoria de Extensão e Relações Comunitárias -  Campus
de Salvador

Luanda Kivia de Oliveira
Rodrigues SIAPE 1929527

 Coordenador de Estágios e Egressos - Campus de
Salvador Vitória Regina Bispo Soares SIAPE 1667861

                          

                      Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade de 12 meses.

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do Câmpus
Salvador, em 08/11/2021, às 10:28, conforme decreto nº 8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2061489 e o código CRC 02E065F7.


