CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONVOCAMOS Vossas Senhorias para posse no respectivo cargo
em que foram nomeados, de acordo com a publicação da Portaria no Diário
Oficial da União, ocorrida nesta data, 22 de junho de 2015.
Informamos que Vossas Senhorias deverão, inicialmente, agendar
com o Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS (fone: 32096227) para apresentação dos resultados dos exames médicos e se dirigirem ao
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos - DDRH, das 8h
às 17h, para preenchimento do perfil profissional. Mais informações pelos
telefones 3209-6145 / 3209-6140.
Se considerados aptos para o exercício dos cargos, deverão reunir
os demais documentos exigidos para posse e apresentarem-se à Seção de
Cadastro/DP (térreo do prédio da Reitoria – Câmpus Samambaia).
Solicitamos confirmação de recebimento desta convocação.
Informações importantes:
1. Horário de atendimento ao público da Seção de Cadastro/DP é das 8:00h às
15:00h, fica localizada no térreo do Prédio da Reitoria – Campus II contatos:
(62) 3521- 1034 ou 1383 ou via e-mail dp@ufg.br;
2. O prazo legal para a posse é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
referida publicação da nomeação no Diário Oficial da União (o prazo para esta
convocação encerra-se em 21/07/2015);
3. O servidor já empossado conta com um prazo de 15 (quinze) dias, a partir
do dia da assinatura do termo de posse, para iniciar suas atividades em seu
local de lotação;
4. Para quaisquer outros esclarecimentos, contate-nos:
www.dp.ufg.br e dp@ufg.br
Telefones: (62) 3521-1034, 3521-1383 e 3521-1301.
Em 22 de junho de 2015
Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Goiás.
Nome
Tiago Henrique da Fonseca
Angelita da Silva Arantes de
Souza
Gracielle Herminia Mesquita
Lopes

Cargo
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

Camila Pinheiro Araújo
Rosacélia Ribeiro de Souza
Fábio Nascimento Sousa
Eliane Rodrigues dos Santos
Gilmar Pires Ribeiro Júnior

Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Arquivista
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

