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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 seleção 

de Preceptores, para atuação no Campus Universitário localizado no município de Mineiros/GO, nos termos da Lei Municipal Nº 

1.913/2019 (Trata da instituição do Programa de Preceptoria no âmbito do curso de Medicina das unidades mantidas pela Fundação 

Municipal de Ensino Superior – FIMES), Resolução 76(A), CONSUN e Regulamento Interno da Preceptoria. 

 

 

 Período destinado à impugnação ao Edital: 18 a 20 de março de 2020. 

 Análise e Parecer sobre os pedidos de impugnação ao Edital: 23 de março de 2020. 

 Período destinado às inscrições: 18 a 25 de março de 2020, por meio do site www.unifimes.edu.br. 

 Período destinado aos requerimentos de isenção da taxa de inscrição: 18 a 23 de março de 2020. 

 Análise e Parecer sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição: 24 de março de 2020. 

 Último dia para o pagamento das inscrições: 26 de março de 2020, até as 17h. 

 Publicação de inscrições deferidas e indeferidas: 27 de março de 2020. 

 Período destinado a apresentação de recurso contra deferimento e indeferimento das inscrições: 27 e 28 de 

março de 2020. 

 Análise e parecer sobre os recursos contra deferimento e indeferimento das inscrições: 30 de março de 2020. 

 Período destinado à Avaliação Pública de Títulos: 30 de março de 2020. 

 Publicação do resultado preliminar: 31 de março de 2020. 

 Período destinado à apresentação de recurso contra o Resultado Preliminar: 31 de março  e 01 de abril de 2020. 

 Análise e Parecer sobre os recursos contra o Resultado Preliminar: 02 de abril de 2020. 

 Publicação do Resultado Final: 02 de abril de 2020. 

 

 

A íntegra do Edital, seus anexos e todas as publicações referentes ao processo público de seleção estarão disponíveis no site 

www.unifimes.edu.br e nos murais da FIMES. 

 

 

 

 

 

Mineiros-GO, 18 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Ita de Fátima Dias Silva  

Diretora Geral 
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