Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
Relatório Estatístico dos Pedidos de Acesso à Informação
Secretaria de Estado da Ciência da Tecnologia e da Inovação - SECTI
Maceió, 02 de março de 2017.
QUANTIDADE DE PEDIDOS
No mês de fevereiro de 2017 foi registrado 01 (um) pedido de acesso à informação.

CANAL DE ACESSO
A solicitação foi feita por intermédio do sistema e-SIC.

CARACTERÍSTICAS DOS SOLICITANTES
É possível extrair dados que caracterizam os solicitantes a partir do preenchimento do
cadastro no sistema e-SIC disponibilizado no endereço eletrônico www.e-sic.al.gov.br.
Esses dados são necessários para que seja possível alimentar os relatórios estatísticos da
demanda de acesso à informação e disponibilizá-los à população.

TIPO DE PESSOAS
A única solicitação feita foi realizada por pessoa física.

REGIÃO DE ORIGEM DOS SOLICITANTES
A única solicitação feita foi realizada por um cidadão residente em Alagoas.

PERFIL DOS SOLICITANTES – PESSOAS FÍSICAS
1. Gênero dos Solicitantes
A única solicitação feita foi realizada por pessoa do gênero feminino.

GÊNERO
Masculino
Feminino
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2. Faixa Etária dos Solicitantes
A faixa etária do cidadão é de 21 a 40 anos.

3. Grau de Escolaridade

ASSUNTOS MAIS DEMANDADOS PELO SISTEMA e-SIC
A única solicitação recebida por intermédio do sistema e-SIC foi encaminhada à Gerência
Executiva Administrativa – GEREA da Secti, e posteriormente à Seplag. Trata de
solicitação de informação sobre processo administrativo.

PRAZO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A única solicitação recebida no mês de janeiro de 2017 foi respondida dentro do prazo
legal de resposta de 20 (vinte) dias.

STATUS DO PEDIDO
Atendidos
Não atendidos
Negados
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STATUS DOS PEDIDOS
Dentre as solicitações recebidas e respondidas em dezembro de 2016, o total de pedidos
atendidos foi de 01 (um). Quanto aos pedidos negados, o total foi de 0 (zero); a quantidade
de pedidos genéricos foi 0 (zero); e 0 (zero) pedidos de informação inexistente. Por fim, o
total de pedidos não atendidos foi de 0 (zero) no período supracitado.

CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Não houve classificação de informações durante esse período.
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