
 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

 

EXTRATO DO EDITAL N. 002/2016, DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE DOCENTE 

 

 

ERRATA N. 002, DE 30 DE JUNHO DE 2016, AO EDITAL N. 002/2016. 

 

A Diretora Geral da FIMES - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, 

mantenedora da UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o que preceitua o art. 37, da Constituição Federal de 1988 e as Leis 

Municipais nº 1567/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mineiros) e nº 

1568/2012 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Superior da FIMES) e 

suas respectivas alterações, e Decreto Fundacional nº 094/2016, torna público que estarão 

abertas as inscrições para o Concurso Público Fundacional para provimento de vagas do cargo 

de Docente da Carreira do Magistério Público Superior da FIMES - FUNDAÇÃO 

INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, com lotação na UNIFIMES - Centro 

Universitário de Mineiros, sob o regime estatutário e parcial, a ser realizado de acordo com as 

disposições contidas no presente edital e nas demais normas aplicáveis ao caso, para 

atividades a serem exercidas tanto nos horários diurno quanto noturno, de segunda a sábado, 

de acordo com as determinações e necessidades da instituição, nos termos da legislação em 

vigor. 

 

Considerando as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, a Direção Geral da FIMES resolve corrigir informações 

constantes do edital, de modo que os itens abaixo relacionados ficam retificados: 

 

1. Fica retificado o item ‘4.9’, do Edital de Concurso Público n. 002/2016, de modo que 

ONDE SE LÊ:  

 

“4.9.  Havendo empate na totalização dos pontos, serão observados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

1º) O mais idoso, de acordo com as normas estabelecidas do Estatuto do Idoso; 

2º) Maior nota na prova de aptidão didática; 

3º) Maior nota na prova de títulos; 

4º) O de maior idade.” 

 

LEIA-SE: 

 

“4.9.  Havendo empate na totalização dos pontos, serão observados os seguintes critérios de 

desempate: 

 

1º) O mais idoso, de acordo com as normas estabelecidas do Estatuto do Idoso; 

2º) Maior nota na prova de aptidão didática; 



 

3º) O de maior idade.” 

 

2. Fica retificado o item ‘7.1’, do Edital de Concurso Público n. 002/2016, de modo que 

ONDE SE LÊ:  

 

“7.1.  Encerradas todas as etapas do concurso, e verificada a regularidade e imparcialidade 

das atividades desenvolvidas, o Presidente da Comissão de Concurso comunicará por escrito o 

resultado ao Diretor Geral da FIMES/Reitor da UNIFIMES, que irá homologar o resultado 

final e torná-lo público mediante publicação no placar do Prédio Administrativo da FIMES – 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, no site www.fimes.edu.br  e no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado de Goiás, observada a ordem de classificação dos 

candidatos.” 

 

LEIA-SE: 

 

“7.1.  Encerradas todas as etapas do concurso, e verificada a regularidade e imparcialidade 

das atividades desenvolvidas, o Presidente da Comissão de Concurso comunicará por escrito o 

resultado ao Diretor Geral da FIMES/Reitor da UNIFIMES, que irá homologar o resultado 

final e torná-lo público mediante publicação no placar do Prédio Administrativo da FIMES – 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, no site www.fimes.edu.br, no Diário 

Oficial dos Municípios do Estado de Goiás, bem como em jornal de grande circulação, 

observada a ordem de classificação dos candidatos.” 

 

3. Fica retificado o Anexo VIII – Conteúdo Programático – Item VI – a partir do 

número 6.5, de modo que ONDE SE LÊ: 

 

VI. Medicina: 

6.1 Professor Assistente – Mestre (formação em Medicina): 

 

a) HPV 

b) HIV 

c) Tuberculose 

d) Coma hiperosmolar não cetótico 

e) Traumatismo craniano 

 

6.2 Professor Assistente – Especialista/Residência em Cirurgia Geral (formação em 

Medicina): 

 

a) Fístulas intestinais 

b) Abdome agudo inflamatório 

c) Síndrome do intestino irritável 

d) Pancreatite aguda 

e) Doença diverticular do cólon 

 

6.3 Professor Assistente – Especialista/Residência em Endocrinologia (formação em 

Medicina): 

 

a) Diabetes mellitus tipo II 



 

b) Hipotiroidismo 

c) Insuficiência supra renal 

d) Hirsutismo 

e) Atraso puberal 

 

6.4 Professor Assistente – Especialista/Residência em Pediatria (formação em Medicina): 

 

a) Aleitamento materno 

b) Icterícia neonatal 

c) Febre reumática 

d) Terapia de reidratação oral 

e) Crise asmática 

 

6.5 Professor Assistente – Especialista/Residência em Medicina Intensiva (formação em 

Medicina): 

a) Hemorragia subracnoidea 

b) Infarto agudo do miocárdio 

c) Queimadura 

d) Cetoacidose diabética 

e) Morte cerebral 

 

6.5 Professor Assistente – Especialista/Residência em Anestesia (formação em Medicina): 

 

a) Via aérea difícil 

b) Anestesia geral 

c) Raquianestesia 

d) Visita pré anestésica 

e) Bloqueios nervos periféricos 

 

6.6 Professor Assistente – Especialista/Residência em Ortopedia (formação em Medicina): 

 

a) Condromalácea patelar 

b) Fasciíte planar 

c) Capsulite adesiva 

d) Lesão manguito roator 

e) Tendinite patelar 

 

6.7 Professor Assistente – Especialista/Residência em Urologia (formação em Medicina): 

 

a) CA próstata 

b) Hiperplasia Prostática Benigna 

c) Litíase renal 

d) Disfunção erétil 

e) Hidrocele 

 

6.8 Professor Assistente – Mestre (formação em Enfermagem): 

 

a) Saúde sexual e reprodutiva 

b) Obesidade e desnutrição 

c) Hanseníase 



 

d) Meningite 

e) Influenza H1N1 

 

6.9 Professor Assistente – Especialista (formação em Enfermagem): 

 

a) HIPERDIA 

b) SIS pré natal 

c) RUE – Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

d) Sistematização da assistência de enfermagem no programa Melhor em Casa 

e) NASF 

 

LEIA-SE: 

 

VI. Medicina: 

 

6.1 Professor Assistente – Mestre (formação em Medicina): 

 

f) HPV 

g) HIV 

h) Tuberculose 

i) Coma hiperosmolar não cetótico 

j) Traumatismo craniano 

 

6.2 Professor Assistente – Especialista/Residência em Cirurgia Geral (formação em 

Medicina): 

 

f) Fístulas intestinais 

g) Abdome agudo inflamatório 

h) Síndrome do intestino irritável 

i) Pancreatite aguda 

j) Doença diverticular do cólon 

 

6.3 Professor Assistente – Especialista/Residência em Endocrinologia (formação em 

Medicina): 

 

f) Diabetes mellitus tipo II 

g) Hipotiroidismo 

h) Insuficiência supra renal 

i) Hirsutismo 

j) Atraso puberal 

 

6.4 Professor Assistente – Especialista/Residência em Pediatria (formação em Medicina): 

 

f) Aleitamento materno 

g) Icterícia neonatal 

h) Febre reumática 

i) Terapia de reidratação oral 

j) Crise asmática 

 



 

6.5 Professor Assistente – Especialista/Residência em Medicina Intensiva (formação em 

Medicina): 

f) Hemorragia subracnoidea 

g) Infarto agudo do miocárdio 

h) Queimadura 

i) Cetoacidose diabética 

j) Morte cerebral 

 

6.6 Professor Assistente – Especialista/Residência em Anestesia (formação em Medicina): 

 

f) Via aérea difícil 

g) Anestesia geral 

h) Raquianestesia 

i) Visita pré anestésica 

j) Bloqueios nervos periféricos 

 

6.7 Professor Assistente – Especialista/Residência em Ortopedia (formação em Medicina): 

 

f) Condromalácea patelar 

g) Fasciíte planar 

h) Capsulite adesiva 

i) Lesão manguito roator 

j) Tendinite patelar 

 

6.8 Professor Assistente – Especialista/Residência em Urologia (formação em Medicina): 

 

f) CA próstata 

g) Hiperplasia Prostática Benigna 

h) Litíase renal 

i) Disfunção erétil 

j) Hidrocele 

 

6.9 Professor Assistente – Mestre (formação em Enfermagem): 

 

f) Saúde sexual e reprodutiva 

g) Obesidade e desnutrição 

h) Hanseníase 

i) Meningite 

j) Influenza H1N1 

 

6.10 Professor Assistente – Especialista (formação em Enfermagem): 

 

f) HIPERDIA 

g) SIS pré natal 

h) RUE – Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

i) Sistematização da assistência de enfermagem no programa Melhor em Casa 

j) NASF 

 

 

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e seus anexos. 



 

 

Mineiros – GO, 30 de junho de 2016. 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso Público 

Edital 002/2016 

 

 

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral 

 

 

 

 


