
NOME Cargo ORIGEM DESTINO

Danielle Sales de Sousa Assistente em Administração Reitoria  Mesquita

Eliane Ribeiro da Costa Cavalcanti Administrador Pinheiral Volta Redonda

Hugo dos Reis Detoni Assistente em Administração Duque de Caxias Realengo 

Otávio Pereira Carneiro Assistente em Administração Paulo de Frontin Nilópolis

Paulo Andre Ferreira Administrador São Gonçalo Niterói 

Ricardo Silveira Carneiro Assistente em Administração Reitoria Rio de Janeiro 

NOME Cargo ORIGEM DESTINO

Juliano dos Santos Moreira Administrador Paulo de Frontin Paracambi

Ronald Pereira Magalhães Administrador Paracambi Paulo de Frontin

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Banco de Interesse de Remoções 2022.2 - Possibilidades de remoção - Concurso TAE

CARREIRA: TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

Remoções com base no concurso 

Permutas Perfeitas

Comissão Permanente de Remoção

Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail remocao@ifrj.edu.br.

A DGP ressalta que o comprometimento da instituição é com a valorização e a qualidade de vida de seus servidores, por

isso entendemos que a extração excepcional é uma forma de contribuir com a melhoria e a motivação para o

desempenho das atividades, bem como contemplar os servidores que já aguardam remoção para um campus mais

próximo de sua residência há algum tempo.

Os processos serão abertos pela Diretoria Adjunta de Qualidade de Vida e Desenvolvimentos de Pessoas e a remoção

só será efetivada após a emissão da portaria e assinatura pelo Reitor 

Destacamos que a extração excepcional foi possível devido às nomeações do concurso para os cargos da carreira dos

Técnico-Administrativos em Educação, o que permitirá a permuta entre os servidores e os futuros nomeados (conforme

a política de remoção entre servidores do BIR).

A Comissão Permanente de Remoção e Redistribuição do IFRJ, por meio da DGP, divulga o resultado do Banco de

Interesse de Remoção (BIR) em sua edição excepcional do ano de 2022, extraído em 08/07/2022. 

É importante salientar que as candidaturas ativas podem ser verificadas no sistema do BIR (bir.ifrj.edu.br) e o resultado

de todas as extrações anteriormente já realizadas, inclusive a excepcional de 2022, estão disponíveis no site institucional

(https://portal.ifrj.edu.br/gestao-pessoas/remocao-servidores).


