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TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 

EDITAL Nº 004/2017 

  

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, através da Pró-Reitoria de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, torna pública a abertura 

de inscrição para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor 

substituto e de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, nos termos da Lei Municipal 

1.294/2006 (Dispõe dobre a contratação de pessoal por tempo determinado); da Lei Municipal 

1.567/2012 (Estatuto do Magistério Público Superior da FIMES); da Lei Municipal 1.568/2012 

(Plano de Cargos e Vencimentos do Magistério Público Superior da FIMES); da Lei Municipal 

1.391/2008 (Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Administrativos da FIMES); da Lei 

Municipal 1.360/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município); e da Resolução 

007/2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

 

 Período das Inscrições: 14/07/2017 a 19/07/2017, das 7h às 20h de segunda a sexta-feira 

e sábado das 7h às 12h; 

 Período para requerimento de isenção de taxa de inscrição: 14/07/2017 a 17/07/2017, 

das 7h às 20h; 

 Resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição: 18/07/2017; 

 Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 19/07/2017 (observado o prazo limite 

para efetuar a inscrição); 

 Relação de Inscritos Deferidos e Indeferimento das Inscrições: 20/07/2017; 

 Recursos do Indeferimento de Inscrições: 21/07/2017, das 7h às 20h; 

 Resultado dos Recursos pelo Indeferimento de Inscrições: 22/07/2017; 

 Período destinado à realização da prova de aptidão didática para professor 

substituto e das provas de conhecimentos específicos e prático-profissional para 

tradutor e intérprete de linguagem de sinais: 25 e 26/07/2017; 

 Resultado da prova de aptidão didática para professor substituto e das provas de 

conhecimentos específicos e prático-profissional para tradutor e intérprete de 

linguagem de sinais: 27/07/2017; 

 Avaliação pública de títulos para professor substituto: 28/07/2017; 

 Resultado da prova de títulos para professor substituto: 29/07/2017; 

 Resultado preliminar do processo seletivo: 31/07/2017; 

 Recursos: 01/08/2017, das 7h às 20h; 

 Resultado de Recursos: 02/08/2017; 

 Resultado final do processo seletivo: 02/08/2017. 

 

A íntegra do Edital, seus anexos e todas as publicações referentes ao processo público de seleção 

estarão disponíveis no site www.fimes.edu.br e nos murais da FIMES. 

 

Mineiros/GO, 13 de julho de 2017. 

 

Ita de Fátima Dias Silva  

Diretora Geral 

http://www.fimes.edu.br/

