
 

DECRETO FUNDACIONAL 140/2016  

 

 
“Prorrogar prazo para a 

candidata Jackeline Borges 

tomar posse e sobrestar o 

prazo da candidata Morgana 

Teodoro Guimarães.”  

 

 
                 A Diretora Geral da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 

– FIMES - Profª. Ma. ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA, no uso de suas atribuições 

legais em vigor, 

 

CONSIDERANDO que a candidata Jackeline Borges, classificada em 5º lugar no Cargo 

de Agente de Serviços Administrativo, do Concurso Público para Cargos Administrativos 

da FIMES, Edital 001/2016,  sendo convocada para tomar posse em 30 (trinta) dias, a 

partir de 20/07/2016, conforme Decreto Fundacional 111/2016; 

CONSIDERANDO o requerimento da candidata para prorrogar o prazo por mais 30 dias 

e o que prescreve o Parágrafo Primeiro, do Artigo 12, da Lei 1360/2012, sobre a 

possibilidade de adiamento da posse de acordo com a necessidade do serviço; 

CONSIDERANDO que o Departamento de Recursos Humanos atestou a possibilidade 

de aguardar a posse da candidata de acordo com a necessidade do serviço; 

CONDIDERANDO que a candidata Morgana Teodoro Guimarães, candidata aprovada 

em 1º lugar no Cargo de Técnico e Intérprete de Linguagem de Sinais, no mesmo 

concurso; 

CONSIDERANDO que a candidata foi convocada também através do decreto 

Fundacional 111/2016, para tomar posse em 30 (trinta) dias, ou seja, até o dia 19/08/2016; 

CONSIDERANDO que a candidata encontra-se impedida de tomar posse, pelo fato de 

que está de licença maternidade até a data 18/10/2016; 

CONSIDERANDO o que dispõe a letra “a”, do inciso VIII, do art. 102, da lei 8112/90, 

sobre os casos de impedimento de tomar posse e que a candidata Morgana se enquadra no 

presente caso, tendo em vista estar de licença maternidade. 



 

CONSIDERRANDO o parecer jurídico a respeito do presente caso; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a partir do dia 19/08/2016, o prazo para 

a candidata Jackeline Borges tomar posse. 

Art. 2º - Fica sobrestado o prazo para a candidata Morgana Teodoro Guimarães, iniciando-

se o prazo de 30 (trinta) dias para que a candidata tome posse a partir do dia 18/10/2016; 

Art. 3º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

              Publique-se e Cumpra-se. 

              GABINETE DA DIRETORA GERAL DA FIMES, aos dezenove dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e dezesseis (19/08/2016). 

 

 

ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA 

Diretora Geral da FIMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            




