
  Decreto Fundaci onal Nº 039/ 2013 
  

                                                                  

“Di spõe sobre a a mpli ação de vagas  para os 

cargos  de pr ofessor  do Curso de  Di reit o e 

Curso de Agr ono mi a,  do Concurso Públi co 

Edital 001/ 2009”.  

   
 

 A Di ret ora Geral  da Fundação Int egrada Muni ci pal  de 

Ensi no Superi or  de Mi neiros – FI MES,  Pr ofª.  Ma.  It a de Fátima  Sil va Assis, 

no uso de suas atri buições legais e m vi gor, resol ve: 

 

   Consi derando que o Concurso Público Edital  001/ 2009, 

abri u 09 vagas para o car go de pr ofessor,  sendo 03 ( Três)  vagas para o Curso 

de Direit o,  02 (duas) vagas para o Curso de Ci ênci as Cont ábeis,  01 ( uma) 

vaga para o Curso de Engenharia Fl orestal,  03 (três)  vagas para o Curso de 

Agr ono mi a, tendo si do os aprovados cha mados e e mpossados; 

 

    Consi derando que no Curso de Agr ono mi a há professores 

de licença por  i nt eresse particul ar  há mai s de 4 (quatro)  anos consecuti vos e 

ai nda não f oi  realizado processo admi nistrati vo para sua devi da exoneração e 

que há a clara necessidade da efeti vação de mais professores; 

 

    Consi derando que o Curso de Direit o j á encontra-se 

consoli dado e com apenas 03 (três)  professores efeti vos e que há a cl ara 

necessi dade da efeti vação de mais professores; 

 

    Consi derando que o Concurso Público,  Edit al  001/ 2009 

encontra-se e m vi gor at é 02/ 07/ 2013;  

   

   Consi derando a existênci a de vagas para o cargo de 

pr ofessores auxiliares,  assistent e e adj unto,  confor me as l eis muni ci pais n. 

534/ 94 e 669/ 95;  

 

   RESOLVE:  

 

   Art.  1º  -  Au ment ar o nú mer o de vagas do Concurso 

Público Edital  001/ 2009,  para os Cursos de Agr ono mi a e Direito,  de 03 (três) 

para 04 (quatro) vagas, cada.  

 



    Art.  2º  -  Convocar  para t omar  posse o próxi mo candi dat o 

aprovado e cl assificado,  excedent e,  para a vaga de professor no Curso de 

Agr ono mi a e para o Curso de Direit o. 

 

   Art.  3º  -  Est e Decreto entrará e m vi gor na dat a de sua 

publicação.  

 

   Publi que-se. Cumpra-se. 

 

 

   GABI NETE DA DI RETORA GERAL DA FI MES,  aos 

vi nt e e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (26/ 02/ 2013). 

 

 

 

I TA DE FÁTI MA SILVA ASSI S 

DI RETORA GERAL 

 

 


