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EDITAL 007/2022 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO AO CARGO DE DIRETOR DO IMES 
CATANDUVA 

 
 
 
  Pelo presente EDITAL ficam convocados todos os interessados que preenchem os 
pressupostos previstos nas normas de regência para, querendo, fazerem suas inscrições para 
concorrerem ao cargo de Diretor desta instituição, na modalidade pro tempore, conforme previsto 
no artigo 14, § 3º do Regimento Interno, aprovado pelo parecer CEE nº 255/2014, publicado no D. 
O. E.  no dia 25/07/2014, comunicando a todos que a eleição será realizada na Reunião ordinária 
da Congregação no dia 04/02/2022, as 17:00 horas, na sede do Instituto Municipal de ensino 
superior de Catanduva, localizado na Avenina Daniel Dalto s/nº, em Catanduva, SP, e 
acompanhando orientação do Conselho Estadual de Educação, cujo mandato vigorará até a data 
de 15/08/2022. 
 

- Requisitos para inscrição: § 1° do Artigo 13. Poderão participar da lista tríplice, 
docentes e não docentes, que tenham à época da indicação, experiência 
comprovada de, no mínimo, (5) cinco anos de exercício em instituições de 
ensino superior pública ou particular, experiência comprovada através da 
apresentação de currículo comprovando “notório saber”, visão institucional e 
formação em cursos que o qualifiquem para o exercício da função, além de 
obedecer às exigências estatuídas pelo Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo. 

  

 - Anexar a inscrição: Curriculos Lattes atualizado. 

 

- Dia e hora para inscrição: dia 28, 31 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro de 2022, 
das 14 às 17 horas; 

 - Local: Secretaria do IMES Catanduva 

 

    Catanduva, 27 de janeiro de 2022 

 

 

Paulo Roberto Vieira Marques 
Diretor Pro Tempore 
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