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Lei de Acesso à Informação - Recurso Submetido à CGU 
PARECER

Número do processo: 23480.026239/2018-97

Órgão: IFMA  –  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do
Maranhão

Assunto: Recurso contra decisão denegatória ao pedido de acesso à informação. 

Data do Recurso à 
CGU:

12/01/2019

Restrição de acesso no
recurso à CGU (e-
SIC):

Não

Opinião técnica: Opina-se pelo conhecimento e  provimento do recurso, tendo em vista
que as informações requeridas pelo cidadão são de natureza pública e
devem  ser  fornecidas  pelo  órgão  recorrido,  em  articulação  com  a
Fundação Sousândrade, com fundamento no Art. 7º, inciso III da Lei
12.527/2011.

RELATÓRIO
Resumo das 
manifestações
do cidadão:

Inicial: O cidadão requer as seguintes informações relativas ao concurso de 2014
para o cargo de professor da área de Direito:

1) documentos  nos  quais  constam  os  planos  de  aula  entregues  pelos
candidatos aprovados para a prova de desempenho didático, nos termos
do edital;

2) respectivas notas obtidas, acompanhadas das avaliações correspondentes
aos critérios de avaliação, 

3) parecer da banca avaliadora se houver;
4) cópia das respostas das provas dissertativas dos aprovados, que como não

são identificadas, podem ser informadas. 
5) o  áudio  das  provas  didáticas,  considerando  que  são  de  ministração

pública e não ensejam violação a intimidade.
O requerente cita os precedentes da CGU que corroboram o entendimento de que
os dados requeridos do presente pedido são públicos, a exemplo dos processos de
números: 23480.030989/2013-59 e 23480.023563/2017-72.

1ª  instância:  O  requerente  argumenta  que  a  resposta  fornecida  é  ilegal  e
ineficiente, tendo em vista o exaurimento de todos os prazos da lei, já que desde
o  momento  que  a  informação  foi  solicitada  haveria  tempo  suficiente  para  o
cumprimento legal da demanda. Aduz o cidadão que há motivo suficiente de
apuração  de  responsabilidade  administrativa,  haja  vista  o  próprio  princípio
constitucional da eficiência administrativa ter sido violado. O recorrente reitera o
pedido e requer a apuração de responsabilidade quanto ao descumprimento legal
e moral do múnus público.
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2ª  instância: O recorrente  demonstra  o  seu  inconformismo com as  respostas
anteriores reclamando sobre a desídia do órgão com os documentos que instruem
processos  administrativos  de  suma relevância.  Argui  que  a  opinião  da  banca
organizadora do certame não é vinculante e não exime a responsabilidade em
relação ao respeito à lei. De acordo com o recorrente, devem ser fornecidas as
informações requeridas, sob risco de irregularidade na probidade e legalidade do
próprio  certame.  O  requerente  reitera  o  pedido  e  solicita  a  apuração  de
responsabilidade e a recomendação de medidas de adequação às leis de regência
do direito fundamental de acesso à informação.

Respostas do 
órgão:

Inicial:  O  órgão  repassa  os  esclarecimentos  fornecidos  pela  entidade  que
organizou o concurso - Fundação Sousândrade, nos quais afirma que todos os
documentos do concurso estão arquivados e que está envolvida em um grande
volume de trabalho referente ao concurso do ano de 2018, sendo imprescindível
o  prazo  mínimo  de  20  dias  para  o  levantamento,  preparação  e  envio  dos
documentos solicitados.

1ª    instância  :  O  órgão  novamente  repassa  a  manifestação  da  Fundação
Sousândrade, que informa que, no tocante a solicitação de acesso aos planos de
aula (pedido “1”), estes foram descartados, pois a sua obrigação contratual era
custodiar  os  documentos  por  prazo  de  2  (dois)  anos.  Em relação  às  provas
dissertativas  (pedido  “4”),  a  Fundação  opina  pela  não  publicação  dos
documentos,  pois  os  candidatos  podem ser  identificados  pela  letra.  Quanto à
prova didática (pedido “5”), também opina por não disponibilizar, pois podem
ser  disseminados  na  rede  mundial  de  computadores,  prejudicando  o  caráter
confidencial  da prova. Ademais,  a Fundação argumenta que a divulgação dos
dados do concurso de 2014 pode fragilizar o concurso que está em andamento,
haja vista que as etapas de correção da prova dissertativa e da prova didática
ainda  vão ocorrer  nas  datas  de  04/01/2019  a  22/02/2019.  A entidade  não se
manifesta pontualmente sobre os demais pedidos.

2ª  instância:  O Instituto  informa que  dirigiu  o Ofício  nº  418/2018/Reitoria  à
Fundação, com fulcro no artigo 7º da LAI, uma vez que os documentos estão sob
a  posse  daquela  entidade.  O  órgão  comunica  que  julgou  o  pedido
desproporcional,  uma  vez  que  o  atendimento  do  requerimento  compromete
significativamente a realização das atividades rotineiras e inviabiliza o trabalho
da  entidade  que  está  de  posse  das  informações,  em virtude  da  dimensão  da
demanda.

Resumo do 
Recurso à 
CGU:

O requerente  reitera  o  pedido  à  CGU  apresentando  as  razões  do  recurso  já
expostas nas instâncias anteriores e acrescentando que a desproporcionalidade
alegada não se sustenta, uma vez que é a entidade contratada que deve manter o
pronto atendimento em relação às informações do certame. O cidadão reclama
que  é  um absurdo  o  comportamento  do  Instituto  que  apresenta  justificativas
desarrazoadas e conflitantes para deixar de cumprir a lei. 
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Instrução do 
Recurso:

Foi realizada interlocução com a entidade recorrida e, na fase de instrução do
recurso, o órgão recorrido se comprometeu a enviar as informações requeridas
em 20 (vinte) dias úteis, sendo o prazo final para a execução dessa obrigação
fixado em 20/02/2019.

Análise:

1. O presente  recurso  trata  de pedido de  acesso  a  informações  dirigido  ao  IFMA – Instituto

Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia do Maranhão,  no qual  o  cidadão requer  dados

relativos a concurso público realizado em 2014, para provimento de cargos de professor da

área de Direito,  que supostamente estão sob a guarda da Fundação Sousândrade,  que foi a

entidade organizadora do certame. 

2. O requerente solicita ao IFMA as seguintes informações: 1) os documentos nos quais constam

os planos de aula entregues pelos candidatos aprovados para a prova de desempenho didático,

nos  termos  do  edital;  2)  as  respectivas  notas  obtidas,  acompanhadas  das  avaliações

correspondentes aos critérios de avaliação; 3) o parecer da banca avaliadora se houver; 4) a

cópia das respostas das provas dissertativas dos aprovados; 5) o áudio das provas didáticas.

3. O órgão recorrido inicialmente informa que todos os documentos relativos ao concurso estão

arquivados e que somente necessita de um prazo maior para organizar e disponibilizar o acesso

às  informações.  Mas,  posteriormente,  indefere  os  recursos  interpostos  pelo  requerente,  ora

informando que os planos de aula foram descartados e que as demais informações não são

públicas e ora alegando que o pedido é desproporcional e que o atendimento do requerimento

impactaria de forma significativa as atividades da entidade que organizou o concurso.

4. O cidadão,  inconformado com as respostas do órgão recorrido,  apresenta as razões do seu

recurso argumentando que o órgão tem apresentando justificativas contraditórias. Ademais, o

requerente  aproveita  os  recursos,  para  apresentar  reclamações  sobre  suposta  ineficiência  e

desídia do IFMA e para solicitar a apuração de responsabilidade de quem vem dando causa ao

tratamento ineficiente da demanda.
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5. Preliminarmente,  em relação às  reclamações  e  solicitação de  apuração de responsabilidade

apresentadas pelo recorrente, tem-se que tais manifestações formuladas, no e-SIC, extrapolam

a finalidade do sistema e não se correlacionam com o direito de acesso à informação pública

previsto na nos Art. 4º, incisos I e II e Art. 7º, incisos I a VII da Lei 12.527/2011. 

6. Sendo assim, sugere-se que o cidadão reclame e/ou comunique o fato supostamente irregular,

por  meio  da  formalização  de  uma  manifestação  nos  canais  de  ouvidoria  do  IFMA ou  no

Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, disponível em:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx

7. Com relação  ao  mérito  do  pedido  de  informação,  tem-se  que  as  respostas  do  IFMA,  nas

instâncias anteriores,  foram contraditórias e  geraram dúvida sobre o fato de ter  ocorrido a

destruição dos documentos. Sendo assim, foi realizada a interlocução com o órgão recorrido

para solicitar esclarecimentos adicionais sobre o requerimento ora em análise.

8. Em sede de esclarecimentos adicionais, o órgão recorrido informou que todos os documentos

(notas, critérios de avaliação, pareceres da banca, cópia das respostas das provas dissertativas e

áudio  das  provas  didáticas)  relativos  ao  concurso  público  para  provimento  de  vagas  de

professores  da carreira  do ensino básico,  técnico e  tecnológico,  objeto do Edital  nº  02 de

29/12/2014 estão sob a guarda e a custódia da Fundação Sousândrade. O órgão explicou que o

resultado final do referido concurso foi homologado, por meio do Edital nº 19 de 03/11/2015,

publicado no Diário Oficial da União, de 05/11/2015 (Anexo I).

9. O órgão recorrido comunicou que, com o objetivo de prestar os esclarecimentos solicitados

por esta CGU, enviou à Fundação Sousândrade o Ofício nº 12/2019/Reitoria (Anexo II). Esse

expediente  foi  respondido  pela  Fundação  por  meio  do  Ofício  nº  39/GCONC/FSADU  de

18/01/2019 (Anexo III), no qual a banca organizadora informou que está organizando todo o

material do concurso em questão para enviá-lo ao IFMA e que este trabalho será realizado no

prazo de 10 (dez) dias úteis.

10. Desta forma, o IFMA solicitou à CGU um prazo de 20 (vinte) dias úteis para o fornecimento de

resposta ao solicitante, uma vez que, após o recebimento do materiral, designará um servidor

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx


CGU
Controladoria-Geral da União
Ouvidoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação

para realizar a busca dos documentos e informações que serão enviadas ao recorrente para

atender o presente requerimento.

11. A partir da análise dos autos e dos esclarecimentos prestados pelo órgão recorrido é possível

constatar  que  as  informações  requeridas  pelo  cidadão  são  existentes,  possuem  natureza

pública e estão sob a guarda e a custódia de uma entidade privada. Ademais identifica-se que

o órgão recorrido não se recusa a franquear o acesso e apenas requer um prazo para receber

os documentos e organizar as informações que serão enviadas ao demandante.

12. É importante destacar que de acordo com o Art. 7º, inciso III da Lei 12.527/2011 o acesso à

informação  compreende,  entre  outros,  o  direito  de  obter  informação  produzida  ou

custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com a

Administração Pública. Neste contexto, a situação posta a lume se amolda perfeitamente ao

dispositivo citado, uma vez que se trata de um requerimento que tem por objeto informações

geradas  em função  da  existência  de  vínculo  instrumentalizado  em contrato  entre  o  órgão

recorrido e a entidade privada – Fundação Sousândrade, para realização de concurso público

para provimento de cargos no IFMA.

13. Neste  contexto,  considerando  a  natureza  pública  dos  dados  requeridos  e  tendo  o  órgão

recorrido manifestado a necessidade de um prazo adicional de 20 (vinte) dias úteis, a contar da

data de 21/01/2018, para organização das informações, opina-se pelo provimento do presente

recurso,  com fundamento no Art.  7º,  inciso  III  da  Lei  12.527/2011,  devendo o  órgão

recorrido, em articulação com a Fundação Sousândrade, franquear o acesso às seguintes

informações:  1)  os  documentos  nos  quais  constam  os  planos  de  aula  entregues  pelos

candidatos  aprovados  para  a  prova  de  desempenho  didático,  nos  termos  do  edital;  2)  as

respectivas  notas  obtidas,  acompanhadas  das  avaliações  correspondentes  aos  critérios  de

avaliação; 3) o parecer da banca avaliadora se houver; 4) a cópia das respostas das provas

dissertativas dos aprovados; 5) o áudio das provas didáticas.

14. Considerando que o cidadão optou por registrar o pedido de informação de forma anônima,

sem  apresentar  o  correio  eletrônico para  o  envio  dos  dados  e  tendo  em  conta  que  as

informações  a  serem disponibilizadas  podem exceder  em tamanho a capacidade do e-SIC,

sugere-se que o IFMA insira os dados no sistema até o limite da plataforma. E sugere-se, ainda,
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que  o  requerente,  na  data  pactuada,  entre  em  contato  com  o  SIC  do  IFMA,  por  e-mail

(gabinete@ifma.edu.br) ou telefone (98 – 32151809), para definir uma forma de recebimento

das informações, que porventura não sejam inseridas no e-SIC por limitações do sistema. 

Conclusão:

15. De todo o exposto, opina-se pelo conhecimento e provimento do recurso, tendo em vista que

as informações requeridas pelo cidadão são de natureza pública e devem ser fornecidas pelo

órgão recorrido, em articulação com a Fundação Sousândrade, até a data de 20/02/2019, com

fundamento no Art. 7º, inciso III da Lei 12.527/2011. 

16. Para fins de ações de controle e monitoramento por parte da CGU quanto ao disposto no art.

16, inciso IV da LAI, registra-se:

                 
Decreto nº 7.724/2012 Cumprimento
Art. 19, inciso I Apresentar as razões da negativa e fundamento legal; Não
Art. 19, inciso III Apresentar possibilidade de pedido de desclassificação, com indicação da 

autoridade que o apreciará.
N/A

Resposta inicial
Art. 15, § 1º Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da autoridade 

que o apreciará;
Sim

Recurso de 1ª instância
Art. 21, caput Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da autoridade 

que o apreciará;
Sim

Art. 21, caput Recurso de 1ª instância apreciado por autoridade hierarquicamente superior
à que adotou a decisão inicial;

Não

Recurso de 2ª instância
Art. 21, § único Observar os prazos legais; Sim
Art. 19, inciso II Apresentar possibilidade de recurso e prazo, com indicação da autoridade 

que o apreciará;
Sim

Art. 21, § único Recurso de 2ª instância apreciado pela autoridade máxima do 
órgão/entidade.

Sim

17. À consideração superior.

Fabiana Nepomuceno da Cunha
Servidora Requisitada
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D E S P A C H O

De acordo. Encaminhe-se ao Ouvidor-Geral da União.

RENATA ALVES DE FIGUEIREDO 
Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação
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D E C I S Ã O
No exercício das atribuições a mim conferidas pelo Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de

2019, adoto, como fundamento deste ato, o parecer anexo, para decidir pelo provimento do recurso,

nos  termos  do  art.  23  do  Decreto  nº  7.724/2012,  no  âmbito  do  pedido  de  informação  NUP

23480.026239/2018-97,  direcionado  ao  IFMA  –  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia do Maranhão.

O órgão recorrido  deverá  franquear  o  acesso,  até  o  dia  20/02/2019,  às  seguintes

informações:  1) os documentos nos quais constam os planos de aula  entregues pelos candidatos

aprovados  para  a  prova  de  desempenho  didático,  nos  termos  do  edital;  2)  as  respectivas  notas

obtidas, acompanhadas das avaliações correspondentes aos critérios de avaliação; 3) o parecer da

banca avaliadora se houver; 4) a cópia das respostas das provas dissertativas dos aprovados; 5) o

áudio  das  provas  didáticas.  A  informação  ou  o  comprovante  de  entrega  deverá  ser  postado

diretamente no e-SIC, na aba “Cumprimento de Decisão”, no prazo acima mencionado.

VALMIR GOMES DIAS
Ouvidor-Geral da União

Entenda a decisão da CGU:
Não conhecimento - O recurso não foi analisado no mérito pela CGU, pois não atende a algum requisito que permita
essa análise: a informação foi declarada inexistente pelo órgão, o pedido não pode ser atendido por meio da Lei de
Acesso à Informação, a informação está classificada, entre outros.
Perda (parcial) do objeto - A informação solicitada (ou parte dela) foi disponibilizada pelo órgão antes da decisão da
CGU, usualmente por e-mail.
Desprovimento - O acesso à informação solicitada não é possível, uma vez que as razões apresentadas pelo órgão para
negativa de acesso possuem fundamento legal.
Provimento (parcial) – A CGU determinou a entrega da informação (ou de parte dela) ao cidadão.
Conheça mais sobre a Lei de Acesso à Informação:
Portal “Acesso à Informação” - http://www.acessoainformacao.gov.br/ 
Publicação  “Aplicação  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  na  Administração  Pública  Federal”  -
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-
002.pdf 
Decisões da CGU e da CMRI - http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx 
Busca  de  Pedidos  e  Respostas  da  LAI:  http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-
respostas/busca-de-pedidos-e-respostas  

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas
http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas/busca-de-pedidos-e-respostas
http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/SitePages/principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-002.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-ed-web-002.pdf
http://www.acessoainformacao.gov.br/
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO No- 152/2015

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e LAURENTINO BORGES MUNIZ. Prestação
de serviços de docência na Área/Disciplina: Engenharia Civil com
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de
Homologação nº 003/2015 do Câmpus Jataí, publicado no DOU de
25/09/2015, vaga decorrente de licença para pós-graduação de Fran-
cielle Coelho dos Santos, com lotação no Departamento de Áreas
Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 26.10.2015 a 31.12.2015. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Laurentino Borges Muniz, contratado. Data da
assinatura: 26 de outubro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO No- 153/2015

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e EMILY FERNANDA DE ALMEIDA SIER-
RA. Prestação de serviços de docência na Área/Disciplina: Direito,
com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme
Edital de Homologação nº 003/2015 do Câmpus Jataí, publicado no
DOU de 25/09/2015, vaga decorrente de aposentadoria de Elisabete
Oliveira Carvalho Tiraboschi, com lotação no Departamento de Áreas
Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 21.10.2015 a 31.12.2015. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Emily Fernanda De Almeida Sierra, contratado.
Data da assinatura: 21 de outubro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO No- 154/2015

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA. Prestação
de serviços de docência na Área/Disciplina: Filosofia, com jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de Homo-
logação nº 002/2015 do Câmpus Formosa, publicado no DOU de
24/08/2015, vaga decorrente de Afastamento para pós-graduação de
Oberdan Quintino de Ataídes, com lotação no Departamento de Áreas
Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 13.10.2015 a 31.12.2015. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e José Rogério de Oliveira, contratado. Data da
assinatura: 13 de outubro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO No- 155/2015

ESPÉCIE: Extrato de Contrato de Trabalho de Professor Substituto,
que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás e JULIERME JOSÉ OLIVEIRA. Prestação de
serviços de docência na Área/Disciplina: Imunologia/Parasitologia,
com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme
Edital de Homologação nº 002/2015 do Câmpus Formosa, publicado
no DOU de 24/08/2015, vaga decorrente de Afastamento para pós-
graduação de Patrícia de Castilhos, com lotação no Departamento de
Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 06.10.2015 a
31.12.2015. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Julierme José Oliveira,
contratado. Data da assinatura: 06 de outubro de 2015.

CAMPUS JATAÍ

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 3/2015 - UASG 158431

No- Processo: 23744000684201536 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do
IFG - Câmpus Jataí. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Jus-
tificativa: Essa ação se justifica por ser esta a única fornecedora do
objeto contratado na região. Declaração de Dispensa em 10/07/2015.
LAZARO JANIO SILVA. Gerente de Administração. Ratificação em
16/07/2015. MARA RUBIA DE SOUZA RODRIGUES MORAIS.
Diretora Geral. Valor Global: R$ 264.000,00. CNPJ CONTRATADA
: 09.538.279/0001-36 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTO-
RIZADO.

(SIDEC - 04/11/2015) 158431-26429-2015NE800016

CAMPUS DA CIDADE DE LUZIÂNIA

EXTRATO DE CONTRATO No- 4/2015 - UASG 158524

No- Processo: 23379000358201534.
INEXIGIBILIDADE No- 1/2015. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS -
CAMPUS LUZIÂNIACNPJ Contratado: 60579703000148. Contra-
tado : EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. -Objeto: Fornecimento
de Assinaturas Básicas anuais do jornal Folha de São Paulo nas
modalidades impressa e digital. Fundamento Legal: Artigo 25 da Lei
8.666/93. Vigência: 27/07/2015 a 26/07/2016. Valor Total:
R$11.413,30. Fonte: 112000000 - 2015NE800084. Data de Assina-
tura: 27/07/2015.

(SICON - 04/11/2015) 158524-26429-2015NE800027

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO

EDITAL No- 19, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO

O Reitor do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO - IFMA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 30 de dezembro de 2008, torna pública a
Homologação do Resultado Final do Concurso Público por Campus, conforme objeto do Edital nº 02, de
29 de dezembro de 2014, DOU de 30 de dezembro de 2014, para provimento de vagas de professores
da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, na classe inicial, com o objetivo de
preencher o Quadro de Pessoal Permanente dos diversos Campi deste Instituto, sob o regime de que trata
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no DOU de 12 de dezembro de 1990, com suas
alterações e demais regulamentações pertinentes, e ainda as disposições da Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2012 e suas alterações e a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, publicada no DOU de 23 de dezembro de 1996 e em conformidade com
os dispostos a seguir:

Anexo I-Trata da Relação de candidatos aprovados por ordem decrescente de pontos "AMPLA
CONCORRÊNCIA".

Anexo II-Trata da Relação de candidatos aprovados por ordem decrescente de pontos "COTA
RACIAL."

Anexo III-Trata da Relação de candidatos aprovados por ordem decrescente de pontos "POR-
TADOR DE DEFICIÊNCIA. "

FRANCISCO ROBERTO BRANDÃO FERREIRA

ANEXOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TEC-
NOLÓGICO
Anexo I: Relação de candidatos aprovados por ordem decrescente de pontos "AMPLA CONCOR-
RÊNCIA
CAMPUS/ÁREA: Açailândia/Direito
VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PONTOS
1 6562761 JOAO RICARDO COSTA SILVA 1006645982 SSP MA 306,55
2 6526641 THALITA VITORIA CASTELO BRANCO NU-

NES SILVA
2255555 SSP PI 274,95

3 6651895 ELIZANGELA DIVINA DIAS BATISTA 935917 SSP TO 270,84
4 6 6 0 4 8 11 GLEIDYSSON JOSE BRITO DE CARVALHO 160680320001 SSP MA 266,12
5 6681239 FABIANO SOARES PINTO 573484961 SSP MA 264,44

5 CANDIDATOS APROVADOS
CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Educação Física
VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PONTOS
1 6539149 KARINNE OLIVEIRA COELHO 2002001157862 SDS AL 258,24
2 6675948 FRANCK RONYELLE DE SOUSA LIMA 2101872 SSP PI 248,40
3 6560385 WELYZA CARLA DA ANUNCIACAO SIL-

VA
804669970 SSP MA 243,09

3 CANDIDATOS APROVADOS

CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Engenharia Ambiental

VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PON-
TO S

1 6577156 MURILLO BARROS DE CARVALHO 636083 SSP TO 244,55
2 6568696 GECASIA MARIA DA COSTA 2043353 SSP SE 241,35
3 6606636 DANIEL FERNANDES RODRIGUES BAR-

ROSO
4316153 PC PA 237,29

4 6504302 FILIPE DOS SANTOS ALVES 202938220020 SSP MA 192,92

4 CANDIDATOS APROVADOS

CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Engenharia Elétrica / Automação e Controle

VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PON-
TO S

1 6545521 EDSON BRUNO MARQUES COSTA 0303128720058 SSP MA 229,67
2 6500501 BREHME DNAPOLI REIS DE MESQUITA 5284029 SSP PA 224,34
3 6519709 ERNESTO FRANKLIN MARCAL FERREI-

RA
787186970 GEJUSP MA 222,41

3 CANDIDATOS APROVADOS

CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Engenharia Elétrica / Eletrotécnica

VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PON-
TO S

1 6510051 ANNA DULCE ESPINDOLA FONSECA
ROCHA

383885957 SSP MA 210,83

1 CANDIDATO APROVADO

CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Filosofia

VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PON-
TO S

1 6600761 WAINER FURTADO NEVES 0962885983 SSP MA 246,07
2 6636551 RODRIGO CAMPELO FERREIRA 1000605989 SEJUSP MA 243,03

2 CANDIDATOS APROVADOS

CAMPUS / ÁREA: Açailândia / Informática

VAGAS: 1

ORD INSC NOME D O C U M E N TO TOTAL DE PON-
TO S

1 6604501 VALTER DOS SANTOS MENDONCA NETO 998177989 SSP MA 252,00
2 6538045 ALAN CARLOS DE MOURA LIMA 2437872 SSP PI 246,33
3 6502903 WANDERSON SOUSA ALVES 0374529720092 SSP MA 221,47
4 6618944 EVALDO DA SILVA ANDRADE 4272311 SECRETARIA DE S PA 216,12

4 CANDIDATOS APROVADOS
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OFÍCIO n°. 39 - GCONC/FSADU São Luís/MA, 18 de janeiro de 2019. 

 

Ofício nº 12/2019/Reitoria 

 

  

 

 Em atenção ao expediente acima referido, informa-se que a presente Fundação está 

organizando todo o material do Concurso do IFMA – docentes 2014, que encontra-se em nosso 

acervo, para encaminhar ao IFMA. 

 

              Desse modo a Fundação requer 10 dias úteis para realização do referido trabalho. 

 

Por fim, a Fundação Sousândrade coloca-se à disposição para prestar outros esclarecimentos 

ao caso em apreço, ao tempo em que renova votos de consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

Agenor Almeida Filho 

Diretor Executivo no Exercício da Reitoria 

Nesta 


