
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 02/2021 

O Vice-Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

1 - Convocar os(as) aprovados(as) no Concurso Público realizado pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG), objeto do Edital n° 08/2018, de 30/01/2018, publicado no D.O.0 em 01/03/2018, 
com resultado final homologado pelo Edital n° 217 de 04/07/2018, publicado no D.O.U. em 
05/07/2018, seção 3, páginas 84 e 85, na condição de aproveitamento de concurso, previsto 
no subitem 15.7 do Edital n° 08/2018/UFG, para provimento dos cargos técnico-administrativos 
que tenham o nome relacionado na lista anexa. 

2 - Os(as) convocados(as) por este Edital deverão comparecer, mediante agendamento, no 
período de 22 a 24/09/2021, à Diretoria de Administração de Pessoas/DAP/UFCAT 
(Bloco Administrativo - Sala 123 - Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n° 1120, Setor Universitário, 
Catalão/GO, CEP: 75.704-020), no horário das 8:00h às 17:00h, para apresentar os 
documentos para admissão. O agendamento poderá ser feito preferencialmente pelo e-mail: 
dap.progep@ufcat.edu.br. Informações também poderão ser obtidas pelo e-mail: 
dpm.progep@ufcat.edu.br.

3 - A relação de documentos para admissão está disponível no sítio da UFCAT: 
https ://catalao.ufg.br/n/126085-progep-divulga-editais-de-chamada-de-tecnicos-administrativos. 

4 - Independentemente do comparecimento do(a) candidato(a) para a entrega de documentos 
para admissão no período de 22 a 24/09/2021, a portaria de nomeação será publicada. 
Caso o(a) candidato(a) não compareça ou ainda não possua algum dos documentos solicitados, 
estes poderão ser entregues, posteriormente, no dia da posse. 

5 - A CONVOCAÇÃO OFICIAL para a posse, juntamente com a lista de exames e documentos 
para admissão, serão enviados para o e-mail informado quando da inscrição no concurso, no 
momento em que a nomeação for publicada no D.O.U. 

6 - A Perícia Médica deverá ser realizada na Unidade do SIASS de Catalão (Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor), localizado na Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n° 
1120, Setor Universitário - Bloco Didático I, piso superior, em frente à sala 209, Campus I —
UFCAT, mediante agendamento, através do e-mail: siass.progep@gmail.com.

7 - A relação de exames para admissão está disponível no sítio da UFCAT: 
https j`/catalao. fg.brinL126085 pr ogep--divulga-editais-de-chamada-de-tecnicos-administrativos. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: siass.progep@gmail.com. OBSERVAR 
ESTRITAMENTE OS EXAMES SOLICITADOS NESTA RELAÇÃO. 

8 - Após a publicação da portaria de nomeação no D.O.U., o(a) candidato(a) nomeado(a) tem até 
30 (trinta) dias para tomar posse de acordo com o § 1°, art. 13 da Lei n° 8.112/90, com 
redação dada pela Lei n° 9.527, de 10/12/1997, e a partir da data da posse, o(a) servidor(a) terá 
até 15 (quinze) dias para entrar em exercício, conforme § 1°, art. 15 da Lei n° 8.112/90, 
com redação dada pela lei n° 9.527, de 10/12/97. 

9 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Lotação: Catalão-GO 

NOME CARGO 
AC CAROLINA DE RESENDE DAMAS CARDOSO Psicólogo/Area: Clínica e da Saúde 

1 Em 21 de se cobro de 2021. 
r 

Prof. 
Claudio ;  opes Maia 

Vice-Réitor Pro Tempore 
Universidade Federal de Catalão/UFCAT 


