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Dicionário de Dados 
Elaborado em: 10/08/2021 

Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e Função de Coordenação de Curso 
 

 

 

Título: Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e Função de Coordenação de 
Curso 

 

Descrição: Dados extraídos do sistema SIAPE relacionados aos Cargos de Direção - CD, 
Função Graficada - FG e Função de Coordenação de Curso - FUC 

 

URI: https://dadosabertos.ifba.edu.br/dataset/cargos_funcoes 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Etiquetas: Cargos direção funções comissionadas gratificadas 
Licença: Outra (Aberta) 
Organização: IFBA 
Fonte: http://suap.ifba.edu.br 
Autor: Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP 
E-mail do autor: dgp@ifba.edu.br 
Mantenedor: Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) 
E-mail do Mantenedor: dgti@ifba.edu.br 
Categorias no VCGE: http://vocab.e.gov.br/id/governo#recursos-humanos 
Frequência de atualização: Anual 
Granularidade geográfica: Estadual 
Idioma: Português 
Codificação dos Caracteres: UTF-8 
Observação: O separador utilizado no arquivo CSV foi a vírgula 

Descrição dos Campos 
 

* Dados de preenchimento não obrigatórios no momento do registro da manifestação. 
** Dado não obrigatório uma vez que a pesquisa de satisfação não é de resposta obrigatório. 

 

COLUNA DESCRIÇÃO 

matricula Matrícula do servidor 

servidor Nome do servidor 

atividade Atividade relacionada ao cargo comissionado ou função de confiança 
no sistema SIAPE 
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campus exercicio Unidade do IFBA na qual o servidor desempenha as atividades do 

cargo comissionado ou função de confiança 

campus lotacao Unidade do IFBA no qual o servidor é efetivamente lotado, isto é, ao 

qual está vinculado e em que seu cargo efetivo é contabilizado para 

fins de constituição do quadro funcional do órgão 

cargo emprego Cargo público efetivo ocupado pelo servidor 

raca Raça autodeclarada pelo servidor no ato do seu ingresso no serviço 

público 

funcao Tipo e nível de função de confiança ou cargo em comissão no qual o 

servidor está investido 

sexo Sexo do servidor ou servidora 

situacao Situação funcional do servidor junto ao Instituto Federal da Bahia 

 


