
DECRETO FUNDACI ONAL Nº 080/ 2014 

  

                                                                  

“Di spõe sobre a necessidade da realização 

de Concurso Público para pr ovi ment o de 

vagas para cargos Ad mi nistrati vos”.  

   

 

 A Di ret ora Geral  da Fundação I nt egrada Munici pal  de Ensi no 

Superi or  de Mi neiros  – FI MES,  Pr ofª.  Ma.  Ita de  Fáti ma  Di as  Sil va,  no uso de  suas 

atri buições legais e m vi gor, resol ve: 

 

   Consi derando a  obri gação de cu mprir  co m o Termo de  Aj ust a ment o 

de Condut a,  i mpost o pelo Mi nistéri o Público do Trabal ho,  não podendo mai s  contrat ar 

trabal hadores  para ocupar  cargos  ou e mpregos públicos  se m a  prévia realização de 

Concurso Público Para os  Car gos  Operaci onais e  Ad mi nistrati vos,  sal vo nas  hi pót eses 

previstas no art. 37, II e IX da Constit uição Federal; 

 

   Consi derando que no referi do Ter mo de  Aj ust ament o de Condut a, 

e m seu Parágrafo Pri meiro da Cl áusul a Pri meira,  reza que essa i nstitui ção de  Ensi no 

Superi or  deverá di spensar  t odos  os  trabal hadores  contratados  se m prévia apr ovação e m 

concurso público após  05/ 10/ 88,  ressal vados  os  cargos  de confi ança  decl arados  na 

legislação perti nent e de l ivre no meação e  exoneração,  excl usi va ment e para as  f unções  de 

direção, chefia e assessora ment o; 

 

    Consi derando,  ai nda,  a necessi dade de contratação de  pr ofissi onais 

para o set or admi nistrati vo da Instit uição; 

 

 

   RESOLVE:  

 

   Art.  1º  -  No mear  a  Comi ssão responsável  pel o Concurso Públi co 

para pr ovi ment o de vagas  dos  cargos  de Agent e de Ser vi ço Ad mi nistrati vo e  de 

At endi ment o,  Edital  001/2014,  desde sua or gani zação at é a di vul gação dos  resultados,  os 

servi dores do quadro funci onal dessa Instit uição de Ensi no Superi or, abai xo relaci onados: 

 

a) Guil her me Sousa Bor ges; 

b) Juliene Rezende Cunha; 

c) Eli ane Vil ela Mel o; 

d) Mi l ena Sil veira Rezende;  

e) Marilai ne de Sá Fernandes.  

 

   Parágrafo úni co – A Co mi ssão de que trata o arti go ant eri or  será 

presi di da pel o Sr. Guil her me Sousa Bor ges e secret ariada pel a Sra. Eliane Vi l ela Mel o.  

 

   Art. 2º - Est e Decret o entrará e m vi gor na dat a de sua publicação.  

 



   Publi que-se. Cu mpra-se. 

 

 

   GABI NETE DA DI RETORA GERAL DA FIMES,  aos  vi nt e e 

quatro di as do mês de j unho do ano de dois mil e quat orze (24/ 06/ 2014). 

  

 

 

 

 

I TA DE FÁTI MA DI AS SI LVA 

DI RETORA GERAL 

 

 


