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APRESENTAÇÃO
A exemplo dos anos anteriores e com a experiência acumulada, Os desafios da
Fundação no ano de 2013 prosseguiram com a natural e necessária
superação. No decorrer do ano, a Fundação completou 31 anos de atividades
contínuas. No decorrer de mais de três décadas, a FAPEC promoveu centenas
de atividades e ações de incentivo ao diálogo entre os pesquisadores da
UFMS, técnicos administrativos e seus parceiros.
É com muito orgulho e satisfação que a FAPEC pode hastear a bandeira do
dever cumprido, principalmente quanto ao apoio a UFMS, a atividade precípua
desta Fundação.
Ao longo desses anos, a Fundação FAPEC atendeu a UFMS nos seus
objetivos estatutários com eficácia, oferecendo a mesma Universidade todo
apoio possível, colaborando assim, fundamentalmente para o melhor
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e incentivo à
inovação.
A FAPEC está convicta de que trilha o caminho certo, colocando-se e firmandose cada vez mais no papel de agente inovador e com isso, proporcionando
desenvolvimento sustentável para geração de mão de obra qualificada e de
alto nível e assim, por consequência, gerando desenvolvimentos social, cultural
participando assim, do desenvolvimento da nação brasileira.
Não é demais enfatizar novamente o nosso orgulho pela participação que
detidamente temos no desenvolvimento do País.
É oportuno registrar neste documento os nossos agradecimentos a todos os
servidores da FAPEC, desde o mais simples deles ao mais alto escalão
porque, todos foram importantíssimos para que cumpríssemos com o nosso
mister.
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INTRODUÇÃO
A FAPEC apresenta, via este relatório, o seu desempenho no ano de 2013,
enfatizando a sua contribuição para com a UFMS, no apoio aos projetos de
ensino, pesquisa, extensão e incentivo à inovação, bem como, apoio à própria
instituição.
As informações trazidas agora, com a clareza necessária, demonstram
comprometimento e transparência, premissas básicas na gestão da Fundação,
em suas ações executadas no período.
Este Relatório, portanto, traz dados relativos aos projetos executados em prol
da UFMS.
Também, a Fundação FAPEC atuou firmemente em outras frentes buscando
prover seu caixa com recursos, para melhor poder apoiar a Universidade
Federal, e assim, dentre outras atividades, atuou oferecendo a sociedade os
seus melhores serviços no campo dos Concursos Públicos.
Decorrente do resultado financeiro de suas atividades, a FAPEC proporcionou
a UFMS, doações de bens materiais permanentes e/ou de consumo.
Esta Fundação sentindo de imediato que necessitava além de reestruturação
administrativa, reestruturação física, providenciou colocar todos os projetos em
prática e assim, dotou seus diversos departamentos da melhor estrutura
técnica, buscando maximizar as atividades.
Neste particular, a Fundação aparelhou-se do que há de melhor para poder
garantir também o melhor serviço.
Nesta política de melhora, adquirimos equipamentos de última geração para
imprimir provas (este via locação), equipamento de leitura óptica de cartões
respostas (patrimônio da Fundação), câmeras de segurança, instaladas sobre
todas as mesas e equipamentos voltados para os serviços de Concursos
Públicos e outros, e ainda, câmeras de vigilância e segurança em todos os
ambientes da Fundação.
Focando no apoio aos professores da UFMS, a FAPEC prosseguiu
hospedando e gerenciando os Projetos emanados do corpo docente da
Universidade.
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O sítio eletrônico da FAPEC, sempre atualizado, é o meio de comunicação
entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Recebemos milhares
de visitas durante o ano de 2013. Inclusive, registre-se que este moderno meio
é amplamente utilizado quando de realizações de Concursos Públicos ou
Privados administrados pela FAPEC.
Cumprindo os ditames da Lei, a Fundação FAPEC, editou Relatório de Gestão
2013, submetendo-o a quem de direito no oportuno tempo, ou seja aos órgãos
federais apontados pela legislação própria. Agora, uma vez mais, cumprindo o
que dita a mesma Lei, estamos anexando a este relato, cópia integral daquele
Relatório de Gestão para que dele Vossas Senhorias tomem integral
conhecimento
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HISTÓRICO (ORIGEM E FINALIDADE)
Em 20 de dezembro de 1994, foi sancionada pelo Presidente da Republica, a
Lei 8.958/94 que dispõe: "sobre as relações entre as IFES - Instituições de
Ensino Superior e de Pesquisa Cientifica e Tecnológicas e as Fundação de
Apoio, mais conhecida como Lei das Fundações".
Em 31 de dezembro de 2010 foi sancionado o Decreto 7423/2010, que
regulamenta a relação das Fundações de Apoio com as Instituições Federais
de Ensino Superior.
A Lei regulamenta que as IFES poderão contratar as Fundações criadas com a
finalidade de dar apoio a Projetos de Pesquisa, ensino e extensão e
desenvolvimento institucional científico e tecnológico do seu interesse.
As Fundações deverão estar constituídas na forma de Fundações de direito
privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro, em especial ao
Ministério Público e ao prévio registro de credenciamento no Ministério da
Educação de e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia.
O Decreto trouxe uma série de novas restrições que dificultam agilidade do
gerenciamento de recursos financeiros, dificultando a atuação das Fundações.
Identificada a necessidade da criação de uma instituição que atendesse as
demandas de gerenciamento de Projetos da UFMS - antes mesmo da
promulgação da Lei das Fundações - com agilidade necessária ao apoio nas
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, foi fundada em abril de 1982,
por professores e técnicos administrativos da UFMS - a FAPEC - Fundação de
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, entidade direito privado, sem fins
lucrativos e com personalidade jurídica própria, que atua em diversas áreas de
conhecimento e atende a todos os requisitos da legislação vigente.
Em atendimento a Lei 8958/94 (e suas atualizações), a Fundação é
credenciada junto à Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da
Educação (MEC) e à Secretaria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Desse modo, tem sido ferramenta
essencial na viabilização e fortalecimento da relação que a UFMS mantém com
a sociedade.
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Ainda de acordo com essa Lei, as Fundações, na execução de Convênios,
Contratos, Acordos ou ajustes que envolvam aplicação de recursos públicos,
serão obrigadas, entre outras disposições, a "observar a legislação federal que
institui normas para licitações e contratos da administração pública".
A FAPEC, na administração financeira nos Convênios firmados com órgãos
financiadores governamentais, atende a esse requisito, observando a Lei
8.666/93 e Lei 10.520/2002 (pregão eletrônico).
Para o desenvolvimento de suas atividades de pesquisa, a FAPEC possui
ainda, Certificado de Credenciamento junto ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico ( CNPq), que lhe confere o direito de
importar bens, materiais permanentes e equipamentos, assim com partes de
peças de reposição, acessórios, matérias-primas e de consumo destinados à
execução de pesquisa cientifica ou tecnológica, de acordo com a Lei 8010/90.
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
A FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura é
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que tem como escopo
principal realizar trabalhos de pesquisa, ensino, extensão e incentivo a
inovação, prestação de serviços e apoio técnico-administrativo e financeiro à
comunidade,

por

intermédio

dos

projetos

e

programas

de

trabalho

desenvolvidos em parceria com órgãos públicos e empresas privadas,
destacando entre elas a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.
Seus objetivos estão previstos no art. 4° do seu Estatuto Social, verbis:
I - Celebrar com a UFMS contratos e convênios, mediante os quais
prestará apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por prazo
determinado;
II - Promover o gerenciamento de projetos de ensino, pesquisa e
extensão, entendendo-se por desenvolvimento institucional os
programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de
natureza infra-estrutural, previamente aprovados pela UFMS e que
levem à melhoria das suas condições;
III - Proporcionar à UFMS recursos financeiros e econômicos;
IV - Colaborar para a elevação dos padrões técnicos, científicos e
artísticos dos cursos mantidos pela UFMS;
V - Incentivar, promover e desenvolver, por quaisquer formas, o
ensino, a pesquisa e a extensão, bem como atividades artísticas e
culturais;
VI - Promover cursos e treinamentos especializados com objetivos
científicos ou profissionais;
VII - Divulgar conhecimentos por meio de publicações e outros
recursos da mídia;
VIII - Organizar e manter livraria aberta ao público, com a finalidade
de suprir o mercado de livros técnicos e científicos em nível
acadêmico e universitário.

O desempenho de suas finalidades estatutárias se faz principalmente
por meio da celebração de convênios, contratos, ajustes e acordos, com
entidades públicas ou privadas, respeitando os dispositivos legais pertinentes,
mantendo a FAPEC com estas, permanente e ativo intercâmbio.
Consta dos convênios ou ajustes, obrigatoriamente, a discriminação
detalhada das atividades e das despesas, é o chamado Plano de Trabalho, que
especifica toda a metodologia a ser adotada e as etapas a serem cumpridas na
execução do Projeto.
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Desde a sua instituição, até a presente data, a FAPEC vem
desenvolvendo suas atividades, preponderantemente na área governamental,
procurando cumprir o seu importante papel institucional, qual seja o de prestar
apoio às mais diversas atividades desenvolvidas no âmbito das instituições que
com ela interagem.
Nesse contexto, a FAPEC contribuiu com diversas instituições,
principalmente as públicas, prestando-lhes apoio para que, redefinindo suas
prioridades, voltadas para a resolução dos problemas sociais e econômicos
existentes, possam atender às crescentes demandas da sociedade por
inovação e conhecimento.
A ação da FAPEC, observada toda essa conjuntura fática, econômica e
jurídica, está essencialmente voltada para o apoio ao desenvolvimento de
projetos de instituições, notadamente as públicas no cumprimento legal do
trinômio de sustentação da Universidade no Brasil: ensino, pesquisa e
extensão. O ensino e a pesquisa têm características próprias bem definidas e
sobre eles parece não ser necessário maiores esclarecimentos. Já a extensão
é a atividade que as Instituições de Ensino Superior desenvolvem,
possibilitando que técnicos, técnicas (conjunto de recursos), equipamentos e
conhecimentos científicos e culturais sejam colocados ao alcance da
sociedade.
Além disso, a FAPEC é responsável pela execução de inúmeros
concursos em todo o Estado de Mato Grosso do Sul e em outros, visando
atender a demanda das prefeituras municipais para a contratação de pessoal,
nos termos previstos pela legislação brasileira. De acordo com o Artigo 11 do
seu Estatuto, a FAPEC é administrada pelos seguintes órgãos:
I – Conselho Curador;
II – Conselho Fiscal; e
III – Secretaria Executiva.
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CONSELHO CURADOR EM 2013
De acordo com o Conforme Estatuto da FAPEC, o Conselho Curador é
composto da seguinte forma:
Art. 12. (...)
IPelo seu Presidente, indicado pelo Conselho Universitário da
UFMS, com direito a voto comum e ao de qualidade, podendo ser
exonerado pelo mesmo Conselho a qualquer tempo;
II Pelos Pró-reitores da UFMS, em número máximo de três, das
áreas de ensino, pesquisa e de extensão, dentre os quais o Conselho
Universitário da UFMS indicará o Vice-Presidente;
III - Pelos diretores de cada Centro Universitário ou Campus da
UFMS;
IV - Por um representante da associação dos professores
aposentados da UFMS, indicado pela própria associação;
VPor um membro da comunidade indicado por uma das quatro
federações patronais do Estado de Mato Grosso do Sul;
VI - Por um representante da carreira do magistério da UFMS,
indicado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - ADUFMS e outro do quadro técnico e
administrativo da UFMS, indicado pela Associação dos Servidores da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - ASSUFMS.

Todos os membros foram indicados pelo Conselho Universitário da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A composição do
Conselho Curador é apresentada abaixo.
Dercir Pedro de Oliveira

Presidente

Henrique Mongelli

Vice-Presidente

Valdir Souza Ferreira

Pró-Reitores

Dulce Lopes Barboza Ribas

Diretores de Centro

Geraldo Vicente Martins
Amâncio Rodrigues da Silva Junior

Diretores de Centro

Amaury Antonio de Castro

Diretor de Câmpus

Auri Claudionei Matos Frübel

Diretor de Câmpus

Andreia Cristina Ribeiro

Diretor de Câmpus

Gedson Faria

Diretor de Câmpus

Edgar Aparecido da Costa

Diretor de Câmpus

José Antonio Menoni

Diretor de Câmpus

Josiane Peres Gonçalves

Diretor de Câmpus

Marcelino Andrade Gonçalves

Diretor de Câmpus

Diretores de Centro
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Noslin de Paula Almeida
Fabio Henrique Rojo Baio

Diretor de Câmpus

Paulo Zarate Pereira

Diretor de Faculdade

Lidia Maria Lopes Rodrigues Ribas

Diretor de Faculdade

Nalvo Franco de Almeida Júnior

Diretor de Faculdade

Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

Diretor de Faculdade

Ernesto Antônio Figueiró Filho

Diretor de Faculdade

Marcelo Pereira Longo

Representante

Walter Gomes de Sousa

Representante

Gustavo Remião Maciel

Representante

Jaime Elias Verruck

Representante

Diretor de Câmpus

Conselho Fiscal
Amâncio Rodrigues da Silva Júnior
André Luís Wilken Rosário
Celson Green
Secretaria Executiva
Secretário Executivo: Reinaldo Rodrigues Fagundes
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DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA FAPEC EM 2013

Como referido anteriormente, a principal atividade desenvolvida
concretiza-se na gerência técnico-administrativa de projetos científicos e/ou de
apoio e prestação de serviços nas diversas áreas do conhecimento.
A Fundação atua no apoio a Projetos de órgãos públicos, empresas
privadas e terceiro setor que buscam o seu apoio para a execução de cursos,
concursos, seminários, pesquisas, atividades extracurriculares, consultorias,
assessorias, e outras demandas pertinentes ao seu escopo de atuação.
Uma vez aprovados os projetos pelos diferentes órgãos financiadores,
a Fundação assume a posição de gestora, passando a administrar os recursos
financeiros repassados. A execução do projeto é feita pela instituição
proponente, que exerce a coordenação e todos os atos dela decorrentes: a
definição dos meios (equipamentos, infraestrutura, pessoal, etc.) a metodologia
e o cronograma.
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PROJETOS EXECUTADOS EM 2013
Do total de 20 (vinte) Convênios administrados pela FAPEC, apenas
05 (cinco) destes, a Fundação foi contemplada com custas operacionais no
importe de R$ 190.063,81 (cento e noventa mil sessenta e três reais e oitenta e
um centavos).
Dessa forma, com o pouco que lhe é repassado por esses Convênios,
somado a outras rendas advindas de empresas que nos contratam para
prestação de serviços, além dos rendimentos advindos dos serviços de
concursos públicos, a FAPEC mantém, a duras penas, toda sua estrutura
administrativa, pagando salários, encargos sociais, custos com transporte,
energia elétrica, impostos municipais, parcelamento de débitos federais via
REFIS, etc., tudo para que a administração da Fundação não fique estagnada,
e seja assim o mais ágil possível, e desta forma, resulte na perfeita execução
dos contratos e convênios sobre os quais é responsável, inclusive
administrando outros tantos Convênios/UFMS que não lhe tragam resultados
financeiros e, sobretudo, apoiando a UFMS em tudo quanto seja possível fazer
como suprareferenciado.
Sem pretender escandalizar, a FAPEC aponta para números
extremamente díspares constantes do relatório que segue. Observem Vossas
Senhorias que a FAPEC disponibilizou sua "máquina" administrativas para
operações envolvendo R$ 39.765.861,18 e estas mesmas operações
resultaram em R$ 190.063,81em prol da FAPEC. Logo, os custos para
administrar aqueles milhões de reais foram suportados pela Fundação com
recursos próprios advindos de suas árduas operações no mercado.

FUNDAÇÃO DE APOIO ÀPESQUISA AO ENSINO E À CULTURA
Rua 9 de julho, 1922 · Vila Ipiranga · CEP 79081-050 · Campo Grande-MS · Fone (67) 3346-8090 · fax (67) 3346-4755
·e-mail: juridico@fapec.org · www.fapec.org

CONVÊNIO

PROJETO

VALOR R$

Custas Operaionais

VIGÊNCIA

01.09.0603-00 FINEP/IEESTUR - Incubação de Empreendimentos Econômicos
Solidários na Cadeia Produtiva do Turismo nas Regiões de Bonito e
Serra da Bodoquena e do Pantanal/Corumbá e FAPEC

517.483,80

Sem Taxa

17/12/2009
A
17.07.2013

01.12.0204-00 FINEP: Mapeamento de Empreendimentos Econômicos Solidários,
Entidades de Apoio e Políticas Publicas de Economia Solidária nos
Estados de MT e MS”, REF. 0810/11

191.037,70

Sem Taxa

19.06.2013
A
19.07.2013

01.08.0662.00 FINEP/Pró-Infra 01/2007 “Projeto de Ampliação da Infra-estrutura da
Pesquisa e Pós-Graduação”

1.794.518,00

23.716,69

29/12/2008
A
29/12/2013

01.12.0058-00 FINEP: Projeto Ampliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e PósGraduação da UFMS, Ref. 0824/10.

5.607.084,00

Sem Taxa

19.01.2013
A
14.01.2015

01.12.0062-00 FINEP: Projeto Desenvolvimento de Tecnologias e Procedimentos
Eficientes para Gestão Hidroenergética em Sistemas de
Abastecimento de Água, Ref. 0983/10.

4.549.412,00

Sem Taxa

27.02.2013
A
15.02.2015

01.12.0063-00 FINEP: Projeto “Técnicas Experimentais e de Modelagem Aplicadas à
Redução de Perdas em Sistemas de Abastecimento Público de
Água”, Ref. 1828/10.

1.175.550,00

Sem Taxa

06.03.2013
A
05.03.2015

Esgotos

407.089.79

Sem Taxa

05.04.2013
A
05.04.2015

01.13.0138-00 FINEP: Desenvolvimento de Plantas Resistentes a Insetos Praga.
REF. 0471/12.

498.832,68

Sem Taxa

21.06.2013
A
21.06.2015

2.581.400,00

Sem Taxa

28.06.2013
A

01.12.0112-00 FINEP: Projeto Rede Nacional
Descentralizados, Ref. 1859/10.

01.12.0243-00

de

Tratamento

de

FINEP: Projeto Ampliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e PósGraduação da UFMS, REF. 0471/11.
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27.06.2015
01.12.0445-00

FINEP: Projeto Ampliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e PósGraduação da UFMS, REF. 0051/12 - CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2011.

4.887.507,00

95.615,73

21/11/2013
A
21/11/2015

01.10.0013-00

FINEP: Projeto de ampliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e Pós
Graduação da UFMS – PROINFRA 01/2008, REF. 0382/09.

3.331.204,00

38.568,00

15/01/2010
A
15/07/2016

01.13.0358-00

FINEP: Projeto Ampliação da Infra-Estrutura de Pesquisa e PósGraduação da UFMS 2013, REF. 0716/13.

5.599.388,00

Sem Taxa

Termo de
Cooperação

ALFASOL/UNISOL/UFMS:
Cooperativa
Recicla
Paranaíba
(COOPERA): Um empreendimento Solidário
Baseado na
Sustentabilidade
BID: Apoio à Estratégia Regional de Luta contra o Tráfico de Crianças
e Adolescentes para fins de Exploração Sexual no Mercosul
INSTITUTO AYRTON SENNA: Esporte Educacional na Bacia do
Córrego Bandeira.

50.000,00

Sem Taxa

2.185.300,00

Sem Taxa

12/12/2013
a
12/12/2016
04/11/2010
A
31/03/2013
11/10/2013

244.160,00

Sem Taxa

ATN/OC
10725-RG
CONVENIO
036/2009
CONVENIO N.
04/2013

SEBRAE: Projeto Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS

221.600,04

Sem Taxa

CONVÊNIO N.
403/2011

FUNASA: “Ações de Desenvolvimento em Pesquisas na área de
Engenharia de Saúde Pública e Saneamento Ambiental no âmbito do
Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, visando modelo de
gestão de serviços de saneamento para comunidades isoladas”
ELETROBRAS: Trabalho 1: Desenvolvimento de Aplicativos
computacionais para auxiliar a eficiência hidroenergética em sistema
de saneamento de edificações publicas

100.000,00

Sem Taxa

4.723.340,66

Sem Taxa

CONVENIO
ECV-DTP
004/2011

Trabalho 2: Capacitação de profissionais do Setor Saneamento de
áreas técnico-operacionais para realização de diagnóstico
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02/01/2009
a
31/12/2013
17/08/2013
a
18/08/2014
30/12/2011
a
30/08/2014
22.12.2011
a
22.12.2014

Termo de
Cooperação
Convênio de
Cooperação
Científica,
Tecnológica e
Educacional
(MCM)

hidroenergetico e controle operacional em Sistema de Abastecimento
de Água.
PETROBRAS: Projeto de Manutenção Preditiva Otimizada em
Sensores Aplicada à Industria de Petróleo e Gás Natural com
Ferramentas de Diagnósticos
MCM: Criação de um Programa de Cooperação e Intercâmbio
Tecnológico, Científico e Educacional na área de Tecnologia da
Informação

Total Geral

918.168,30

16.815,97

182.707,00

15.347,42

39.765.861,18

190.063,81
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21/07/2011
A
16/01/2015
05/01/2013
a
05/01/2018

DOAÇÕES
Via doações de bens materiais e outros, a FAPEC apoiou
financeiramente, com recursos próprios, a UFMS, disponibilizando àquela, o
valor de aproximadamente R$ 132.298,52 (cento e trinta e dois mil duzentos e
noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Tal valor propiciou o apoio a Universidade na aquisição e pagamento
de passagens, hospedagens, a diversos professores e técnicos da UFMS;
aquisições de materiais de consumo; aquisição de materiais permanentes etc.
Quando da administração de Convênios, a FAPEC, com os recursos
destes, e para o bom funcionamento da UFMS, adquiriu materiais permanentes
diversos, tudo no tudo no montante de R$ 23.617,28 (vinte e três mil seiscentos
e dezessete reais e vinte e oito centavos).
Findo os projetos, todas as aquisições foram e/ou serão transferidas
para a Universidade Federal, a título de doação.
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CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS E AVALIAÇÕES
REALIZADOS E/OU INICIADOS EM 2013.

Tendo em vista a experiência adquirida ao longo de 31 anos, a
Fundação realizou no ano de 2013, alguns concursos, cujo resultados
financeiros, auxiliam na manutenção de sua estrutura física.
Tais concursos, por vezes, para entidade privadas e/ou públicas a
FAPEC pode ser contratada a critério dos eventuais contratantes.
Contudo, em sendo o grande volume dos concursos promovidos por
entes da Administração Pública, a FAPEC, apresenta-se àqueles, apoiada no
art. 24, XIII da Lei 8.666/93 (lei de licitações).
Por vezes, a FAPEC também participa de licitações públicas
objetivando aplicação de provas em concursos públicos, isto ocorrendo no
nosso Estado de MS, bem como, em todo o território nacional.
É muito oportuno dizer a Vossa Senhorias que apesar das notícias
escandalosas envolvendo o nome da Fundação e dos Concursos por ela
administrados, aquelas notícias não conseguiram ultrapassar o campo da
falácia. Tudo foi investigado e analisado por quem de direito, inclusive pelo
Ministério Público Estadual, nada ficou comprovado contra a FAPEC.
Por uma questão de política de bom relacionamento e buscando não
fomentar a maledicência, a FAPEC não foi e não irá a público para rebater
aquelas levianas palavras. Temos como norte responder tudo oficialmente em
juízo ou diretamente ao M.P. quando necessário. Assim, formos orientados
pelo nosso laborioso setor jurídico.
Segue abaixo, a relação Concursos Públicos, Processos Seletivos e
Avaliações Realizados e/ou iniciados em 2013:
1) Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal, em caráter
Excepcional e Temporário, em Postos de Trabalho dentro do Quadro da
Prefeitura de Amambai/MS.
2) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos do Quadro
de Pessoal do Poder Executivo de Campo Grande.
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3) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos
Pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de
Cassilândia/MS.
4) Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal do
Município de Chapadão Do Sul - MS
5) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos
Pertencentes ao Quadro Efetivo de Servidores do Conselho Regional de
Medicina Veterinária – CRMV/MS
6) Processo Seletivo para Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino
do Município de Nioaque-MS
7) Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Câmara
Municipal de Ponta Porã-MS
8) Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos
Pertencentes ao Quadro Permanente da Prefeitura do Município de
Sidrolândia/MS
9) Curso Compacto de SICONV incluindo Proposição, Execução por OBTV e
Prestação de Contas. (24 Horas Aulas)
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CONCLUSÃO

As ações iniciadas no ano de 2013, as quais visaram garantir a
qualidade de relacionamento com os coordenadores e gestores de projetos da
UFMS, não sofreram efeito de continuidade, eis que a FAPEC, buscou
alavancar volume de recursos, os quais, serão por ela administrados na gestão
2014.
Entre as ações propostas neste novo cenário da Fundação, estão:
•

Continuidade

dos

convênios

e

contratos

vigentes

com

aperfeiçoamento dos processos de gestão e controle;
•

Busca de parcerias para realização de novos convênios e

contratos, tanto no setor público como no setor privado e terceiro setor;
•

Estreitamento do relacionamento com os órgãos públicos

(municipais e estaduais), visando realização de novos concursos e
consultorias;
•

Participação

da

FAPEC

nas

reuniões

programadas

pelo

CONFIES (Conselho Nacional das Fundações de Apoio às IFES);
Diante do exposto, informamos que, para o exercício 2014,
estabelecemos novas metas, as quais estamos implementando, com objetivo
de superar os números do exercício 2013, o que será demonstrado
oportunamente.
Também, para este exercício 2014, serão observadas com rigor as
recomendações oficiais e novas legislações que entraram em vigor.
Concluímos o presente, reafirmando, uma vez mais, o nosso
compromisso e propósito maior, pelo qual, envidamos todos os esforços, que é
o do irrestrito apoio a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como aliás,
está posto nos Estatutos desta casa.

Reinaldo Rodrigues Fagundes
Secretário Executivo - FAPEC
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