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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSORES SUBSTITUTOS 

(UNIDADE TRINDADE) 

EDITAL Nº 003/2018 

 

ERRATA 001/2018 – PRORROGA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Professores 

Substitutos (Edital 003/2018), vem, por meio desta errata, informar sobre a modificação do 

cronograma de execução do Processo de Seleção, em razão da ocorrência de fato 

superveniente que alterou as condições de operação do certame, nos termos do artigo 76, do 

Edital 003/2018, efetuando as seguintes retificações no Edital: 

 

Onde se lê: 

 

Art. 22 – O período de inscrição será de 21 de fevereiro a 08 de março de 2018, 

observando-se como limite para o pagamento da taxa de inscrição o dia 08 de 

março de 2018. 

 

Art. 23 – A relação de inscrições Deferidas e/ou Indeferidas será dada a conhecer no dia 

09 de março de 2018, no site www.fimes.edu.br e murais da FIMES.  

 

[...] 

 

Art. 28 - A prova de aptidão didática será realizada nos dias 17 e 18 de março de 2018, 

em endereço a ser divulgado no dia 14 de março de 2018, por meio do site 

www.fimes.edu.br, das 07 às 12 horas e das 14 às 19 horas. 

 

[...] 

 

Art. 30 - A aplicação da prova de aptidão didática obedecerá a ordem alfabética dos 

candidatos inscritos por vaga, que deverão comparecer aos locais da prova no dia e 

horários determinados por este edital ou designados pela Banca Examinadora, composta 

por 03 (três) membros. 

http://www.fimes.edu.br/
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Parágrafo Único. A relação de bancas, com o respectivo dia e horário, será divulgada 

no dia 06 de março de 2018, após a confirmação definitiva das Inscrições Deferidas. 

 

[...] 

 

Art. 37 - A nota da Prova de Aptidão Didática será divulgada no dia 19 de março de 

2018, nos murais da FIMES e na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 40 – A Prova de Títulos será realizada nos dias 19 e 20 de março de 2018, no 

Prédio Administrativo da Unidade I do Centro Universitário de Mineiros (localizado na 

Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros, Estado de Goiás, CEP: 75830-000), em sessão 

aberta ao público. 

 

[...] 

 

Art. 42 - A nota da Prova de Títulos será divulgada no dia 21 de março de 2018, nos 

murais da FIMES e na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 58 - O resultado oficial preliminar das provas será divulgado no dia 21 de 

março de 2018, com a publicação da lista de aprovados nos murais da FIMES e na 

internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

Art. 59 - O resultado oficial final das provas será divulgado no dia 27 de março de 

2018, com a publicação da lista de aprovados nos murais da FIMES e na internet, no 

site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 63 – O resultado final estará disponível no dia 27 de março de 2018, nos murais da 

FIMES e no site www.fimes.edu.br. 

 

Art. 64 – Serão admissíveis recursos contra as decisões da Comissão Organizadora 

referente ao resultado do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de três dias, a 

contar da data da publicação do resultado preliminar nos murais da FIMES e no site 

www.fimes.edu.br, ou seja, nos dias 22, 23 e 26 de março de 2018, protocolados 

pessoalmente (Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, no Prédio 

Administrativo, localizado na Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros, Estado de Goiás, 

http://www.fimes.edu.br/
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CEP: 75830-000) ou por e-mail (concurso@fimes.edu.br), endereçados à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo, das 7h às 20h. 

 

[...] 

 

Art. 67 – A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente no dia 27 de 

março de 2018, na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 71 – O Resultado final será disponibilizado no dia 27/03/2018 no site da FIMES 

www.fimes.edu.br e nos murais, e os candidatos selecionados para as vagas oferecidas 

poderão ser contratados a partir de 28/03/2018 até concluir o módulo/disciplina, ou 

até a realização de concurso público para professores efetivos, que assumirão as 

disciplinas previstas neste edital, podendo ser estendido o contrato temporário pelo 

período máximo de até 02 (dois) anos, a contar de sua assinatura. 

 

[...] 

 

Art. 76 – O Processo de Seleção obedecerá ao seguinte cronograma, que poderá ser 

alterado em caso de ocorrência de algum fato superveniente que modifique as condições 

de operação da seleção: 

 

Datas Atividades 

15 de fevereiro de 

2018 
Publicação do Edital (www.fimes.edu.br) 

19 e 20 de fevereiro 

de 2018 
Período destinado à impugnação ao Edital 

21 de fevereiro de 

2018 
Análise e Parecer sobre os pedidos de impugnação ao Edital 

21 de fevereiro a 08 

de março de 2018 
Período destinado às inscrições 

21 de fevereiro a 02 

de março de 2018 
Período destinado aos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

05 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição 

(www.fimes.edu.br) 

21 de fevereiro a 02 

de março de 2018 
Período destinado aos requerimentos de condições especiais 

05 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os os pedidos de condições especiais 

(www.fimes.edu.br) 
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08 de março de 2018 Último dia para o pagamento das inscrições 

09 de março de 2018 Publicação de inscrições Deferidas e Indeferidas (www.fimes.edu.br) 

12 e 13 de março de 

2018 

Período destinado à apresentação de recurso contra o Deferimento 

e/ou Indeferimento das inscrições 

14 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os recursos contra o Deferimento e/ou 

Indeferimento das inscrições (www.fimes.edu.br) 

14 de março de 2018 Divulgação da listagem de candidatos por vaga (www.fimes.edu.br) 

17 e 18 de março de 

2018 

PERÍODO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

APTIDÃO DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO (AULA PROVA) 

19 de março de 2018 
Resultado Preliminar da Prova de Aptidão Didática 

(www.fimes.edu.br) 

19 e 20 de março de 

2018 
Período destinado à Avaliação Pública de Títulos 

21 de março de 2017 Publicação do resultado preliminar (www.fimes.edu.br)  

22, 23 e 26 de março 

de 2018 

Período destinado à apresentação de recurso contra a nota da Prova de 

Aptidão Didática e da Avaliação Pública de Títulos 

27 de março de 2018 

Análise e Parecer sobre os recursos contra a nota da Prova de 

Aptidão Didática e da Avaliação Pública de Títulos 

(www.fimes.edu.br) 

27 de março de 2018 Publicação do Resultado Final (www.fimes.edu.br) 

 

Leia-se: 

 

Art. 22 – O período de inscrição será de 21 de fevereiro a 15 de março de 2018, 

observando-se como limite para o pagamento da taxa de inscrição o dia 15 de 

março de 2018. 

 

Art. 23 – A relação de inscrições Deferidas e/ou Indeferidas será dada a conhecer no dia 

16 de março de 2018, no site www.fimes.edu.br e murais da FIMES.  

 

[...] 

 

Art. 28 - A prova de aptidão didática será realizada nos dias 24 e 25 de março de 2018, 

no Colégio Meta – Rua Capri, 220, Jardim Europa, Goiânia/GO, das 07 às 12 horas e 

das 14 às 19 horas. 

 

[...] 
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Art. 30 - A aplicação da prova de aptidão didática obedecerá a ordem alfabética dos 

candidatos inscritos por vaga, que deverão comparecer aos locais da prova no dia e 

horários determinados por este edital ou designados pela Banca Examinadora, composta 

por 03 (três) membros. 

Parágrafo Único. A relação de bancas, com o respectivo dia e horário, será divulgada 

no dia 21 de março de 2018, após a confirmação definitiva das Inscrições Deferidas. 

 

[...] 

 

Art. 37 - A nota da Prova de Aptidão Didática será divulgada no dia 26 de março de 

2018, nos murais da FIMES e na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 40 – A Prova de Títulos será realizada nos dias 26 e 27 de março de 2018, no 

Prédio Administrativo da Unidade I do Centro Universitário de Mineiros (localizado na 

Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros, Estado de Goiás, CEP: 75830-000), em sessão 

aberta ao público. 

 

[...] 

 

Art. 42 - A nota da Prova de Títulos será divulgada no dia 28 de março de 2018, nos 

murais da FIMES e na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 58 - O resultado oficial preliminar das provas será divulgado no dia 28 de 

março de 2018, com a publicação da lista de aprovados nos murais da FIMES e na 

internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

Art. 59 - O resultado oficial final das provas será divulgado no dia 05 de abril de 

2018, com a publicação da lista de aprovados nos murais da FIMES e na internet, no 

site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 63 – O resultado final estará disponível no dia 05 de abril de 2018, nos murais da 

FIMES e no site www.fimes.edu.br. 

 

Art. 64 – Serão admissíveis recursos contra as decisões da Comissão Organizadora 

referente ao resultado do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de dois dias úteis, a 

http://www.fimes.edu.br/
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contar da data da publicação do resultado preliminar nos murais da FIMES e no site 

www.fimes.edu.br, ou seja, nos dias 02 e 03 de abril de 2018, protocolados 

pessoalmente (Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, no Prédio 

Administrativo, localizado na Rua 22, s/n, Setor Aeroporto, Mineiros, Estado de Goiás, 

CEP: 75830-000) ou por e-mail (concurso@fimes.edu.br), endereçados à Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo, das 7h às 20h. 

 

[...] 

 

Art. 67 – A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente no dia 05 de abril 

de 2018, na internet, no site www.fimes.edu.br. 

 

[...] 

 

Art. 71 – O Resultado final será disponibilizado no dia 05/04/2018 no site da FIMES 

www.fimes.edu.br e nos murais, e os candidatos selecionados para as vagas oferecidas 

poderão ser contratados a partir de 06/04/2018 até concluir o módulo/disciplina, ou 

até a realização de concurso público para professores efetivos, que assumirão as 

disciplinas previstas neste edital, podendo ser estendido o contrato temporário pelo 

período máximo de até 02 (dois) anos, a contar de sua assinatura. 

 

[...] 

 

Art. 76 – O Processo de Seleção obedecerá ao seguinte cronograma, que poderá ser 

alterado em caso de ocorrência de algum fato superveniente que modifique as condições 

de operação da seleção: 

 

Datas Atividades 

15 de fevereiro de 

2018 
Publicação do Edital (www.fimes.edu.br) 

19 e 20 de fevereiro 

de 2018 
Período destinado à impugnação ao Edital 

21 de fevereiro de 

2018 
Análise e Parecer sobre os pedidos de impugnação ao Edital 

21 de fevereiro a 15 

de março de 2018 
Período destinado às inscrições 

21 de fevereiro a 02 

de março de 2018 
Período destinado aos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 

05 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição 

(www.fimes.edu.br) 

http://www.fimes.edu.br/
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21 de fevereiro a 02 

de março de 2018 
Período destinado aos requerimentos de condições especiais 

05 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os os pedidos de condições especiais 

(www.fimes.edu.br) 

15 de março de 2018 Último dia para o pagamento das inscrições 

16 de março de 2018 Publicação de inscrições Deferidas e Indeferidas (www.fimes.edu.br) 

19 e 20 de março de 

2018 

Período destinado à apresentação de recurso contra o Deferimento e/ou 

Indeferimento das inscrições 

21 de março de 2018 
Análise e Parecer sobre os recursos contra o Deferimento e/ou 

Indeferimento das inscrições (www.fimes.edu.br) 

21 de março de 2018 Divulgação da listagem de candidatos por vaga (www.fimes.edu.br) 

24 e 25 de março de 

2018 

PERÍODO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

APTIDÃO DIDÁTICA COM ARGUIÇÃO (AULA PROVA) 

26 de março de 2018 
Resultado Preliminar da Prova de Aptidão Didática 

(www.fimes.edu.br) 

26 e 27 de março de 

2018 
Período destinado à Avaliação Pública de Títulos 

28 de março de 2017 Publicação do resultado preliminar (www.fimes.edu.br)  

02 e 03 de abril de 

2018 

Período destinado à apresentação de recurso contra a nota da Prova de 

Aptidão Didática e da Avaliação Pública de Títulos 

05 de abril de 2018 

Análise e Parecer sobre os recursos contra a nota da Prova de 

Aptidão Didática e da Avaliação Pública de Títulos 

(www.fimes.edu.br) 

05 de abril de 2018 Publicação do Resultado Final (www.fimes.edu.br) 

 

As demais disposições do Edital 003/2018 permanecem inalteradas. 

 

Mineiros/GO, 08 de março de 2018. 

 

 

Comissão Organizadora  

Edital 003/2018 
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