
DECRETO FUNDACIONAL Nº 83/2016 

  

“Dispõe sobre a necessidade da realização de 

Concurso Público para provimento de vagas 

para cargos do Setor Administrativo e para 

Docentes da Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior” 

   

A Diretora Geral da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior de 

Mineiros – FIMES, Profª. Ma. Ita de Fátima Dias Silva, no uso de suas atribuições legais em 

vigor, e: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de pessoal para atender à demanda dos setores 

administrativos da Instituição; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de docentes para atender à demanda nas dimensões do 

Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas pela Instituição; 

 

CONSIDERANDO a vedação de contratação de trabalhadores para ocupar cargos ou 

empregos públicos sem a prévia realização de Concurso Público, salvo nas hipóteses previstas 

nos artigo 37, II e IX, da Constituição Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO o levantamento de vagas necessárias para a continuidade da prestação de 

serviços educacionais por parte da FIMES, feito pelo Departamento de Pessoal da Instituição; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear a Comissão Especial Temporária responsável pelo 

planejamento, elaboração, organização e execução do Concurso Público para provimento de 

vagas dos cargos do Setor Administrativo e para Docentes da Fundação Integrada Municipal 

de Ensino Superior – FIMES, os servidores do quadro funcional desta Instituição de Ensino 

Superior abaixo arrolados: 

 

a) Guilherme Sousa Borges; 

b) Fernanda Bittar de Sousa; 



c) Fernando Freitas Costa; 

d) Juliene Rezende Cunha; 

e) Eliane Vilela Melo; 

f) Marilaine de Sá Fernandes; 

g) Liomar Alves dos Santos. 

 

Parágrafo único. A Comissão Especial Temporária de que trata este artigo será 

presidida pelo servidor Guilherme Sousa Borges, e secretariada pela servidora Fernanda Bittar 

de Sousa. 

 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

GABINETE DA DIRETORA GERAL DA FIMES, aos catorze dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezesseis (14/04/2016). 

 

 

Ita de Fátima Dias Silva 
Diretora Geral da FIMES 

 

 


