
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Mineiro de Agropecuária

PORTARIA IMA Nº 2084/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
Constitui Comissões para realização de Processo Seletivo Simplificado para
contratação temporária de profissionais através do Processo Seletivo Simplificado de
que trata o Edital IMA nº 02/2021.
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, no uso das
atribuições que estabelecidas no inciso I, do art. 12, do Decreto 47.859, de 07 de
fevereiro de 2020, e considerando, o disposto no Decreto nº 48.097, de 23 de
dezembro de 2020, e nos itens 4.1.1.1 do Edital IMA nº 02/2021.
 
RESOLVE:
Art. 1º  Fica constituída Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Público
Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a
necessidade de excepcional interesse público no âmbito do Instituto Mineiro de
Agropecuária.
 
Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo anterior será composta pelos
seguintes servidores deste IMA:
a) Titulares:
1) Ruy Christiano Mendonça Barbosa
3) Paulo José de Abreu
b) Suplente:
1)Diane de Castro Campolina
 
Art. 3º -  É impedido de realizar a avaliação do candidato o servidor que:
I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II – tenha cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau que esteja
concorrendo;
III – esteja em litígio judicial ou administrativo com o candidato, seu cônjuge ou
companheiro;
 
Art. 4º -  Considera-se suspeito para avaliar o candidato o servidor que tenha
amizade íntima ou inimizade notória com o interessado ou com seu cônjuge,
companheiro, parente ou afim até o terceiro grau.
 
Art. 5º - A Comissão será competente para:
 I - Receber as inscrições dos candidatos interessados às vagas disponíveis no
respectivo edital;
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II- Examinar os documentos apresentados no curso do processo seletivo;
III- Realizar a avaliação dos candidatos, nos termos constantes no edital;
IV - Divulgar os resultados das etapas do Processo Seletivo, nos termos constantes
no edital;
V - Adotar todas as medidas administrativas pertinentes ao perfeito andamento do
processo seletivo, inclusive o julgamento de recursos contra suas decisões;
 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

 
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.

 
Thales Almeida Pereira Fernandes

Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária

Documento assinado eletronicamente por Thales Almeida Pereira
Fernandes, Diretor(a) Geral, em 30/08/2021, às 14:10, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 34483576 e o código CRC 1107DD95.

Referência: Processo nº 2370.01.0026296/2021-35 SEI nº 34483576
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