CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONVOCAMOS Vossa Senhoria para posse no respectivo cargo em que fora
nomeado, de acordo com a publicação da Portaria no Diário Oficial da União, ocorrida em
15 de maio de 2017.
Informamos que os candidatos deverão, inicialmente, agendar com o Subsistema
de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS para apresentação dos resultados dos exames
médicos. Se considerados aptos para o exercício do cargo por meio do Atestado de Saúde
Ocupacional, os candidatos deverão se apresentar à Seção de Cadastro/DP (térreo do
prédio da Reitoria – Câmpus Samambaia) para a efetivação da posse. Para os candidatos
que não compareceram ao chamamento, deverão reunir os demais documentos e o
Atestado de Saúde Ocupacional.
Os candidatos que efetuaram sua inscrição nas vagas reservadas para candidatos
negros (pretos e pardos) – RN – deverão comparecer previamente no Centro de
Convivência, sala 1, segundo andar - Campus Samambaia, no dia 22/05/2017, às 14:30
horas, para confirmação da autodeclaração realizada no ato de inscrição do Concurso
Público, requisito obrigatório para a efetivação da posse.
Os referidos candidatos RN deverão comparecer munidos de toda documentação
exigida para a posse, caso não a tenham entregado. O documento de identificação deverá
estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
Adicionalmente, o candidato poderá trazer outros documentos que julgar necessários para
comprovação da sua autodeclaração.
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 Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS fica localizado na Rua 235, nº
561, Qd. 70, Lt. 30 – Setor Universitário – Goiânia – Go, CEP 74.605-050, Campus
Colemar Natal e Silva – UFG. Telefones (62) 3209 6227 e (62) 3209 6356.
3. 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 13/06/2017).
4. 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;
5. Para quaisquer outros esclarecimentos, contate-nos: www.dp.ufg.br e dp@ufg.br
Telefones: (62) 3521-1034, 3521-1383 e 3521-1301.
Em 19 de maio de 2017
Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Goiás.

RN

Nome
RAFAEL AGUIAR E SILVA

Cargo
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

