
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2023

A Reitora  Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão, no uso de suas atribuições,
resolve:

1 – Convocar os aprovados no Concurso Público realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG),
objeto do Edital nº 08/2018/UFG, de 30/01/2018, publicado no D.O.U em 01/03/2018, com resultado
final homologado pelo Edital nº 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 nº
08/2018/UFG, para provimento dos cargos técnico-administrativos que tenham o nome relacionado na
lista anexa.

2 – O convocado por este Edital deverá encaminhar, para a Diretoria de Provimento e Movimentação
de Pessoas (DPM/UFCAT), exclusivamente pelo e-mail: dpm.progep@ufcat.edu.br,  para conferência
prévia, entre os dias 20 a 22 de março de 2023, cópias digitalizadas dos documentos necessários para
a admissão, INDEPENDENTEMENTE da realização da perícia médica. Informações complementares
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/p/44035-documentos-formularios-e-orientacoes-para-admissao.

4  –  Independentemente do  envio  por  e-mail  das  cópias  dos  documentos  para  admissão,  a
portaria de nomeação será publicada no Diário Oficial  da União.  Caso o candidato ainda não
possua  algum dos documentos  solicitados,  estes  poderão  ser  entregues,  posteriormente,  no  dia  da
posse.

5  –  A  CONVOCAÇÃO  OFICIAL para  a  posse  será  disponibilizada  no  sítio  da  UFCAT
(https://catalao.ufg.br/p/convocacoes-admissao) e enviada também para o e-mail informado quando da
inscrição no concurso, juntamente com a lista de exames e documentos para admissão, no momento
em que a nomeação for publicada no D.O.U.

6 – 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 § 1º, art. 13 da Lei nº 8.112/90, com redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10/12/97, e a partir da data da posse, o(a) servidor(a) terá até 15 (quinze) dias
para entrar em exercício, conforme § 1º, art. 15 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela lei nº
9.527, de 10/12/97. 

7 – Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Lotação: Catalão-GO

NOME  CARGO
AC MARCELO DUARTE SILVA Assistente em Administração 
AC IVO PALHETA MENDES Assistente em Administração 

Em 17 de março de 2023.

Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore

Universidade Federal de Catalão/UFCAT
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