
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO N°. 15/2022

 

O Diretor de Provimento e Movimentação da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas
atribuições, resolve:

1 - Convocar os aprovados em Concurso Público para provimento dos cargos técnico-administra�vos
que tenham o nome relacionado na lista anexa;

2 - O(s) convocado(s) por este Edital poderão encaminhar os documentos para admissão, pelo e-
mail: atendimento.dap@ufg.br, nos dias 01 de agosto de 2022 a 05 de agosto de 2022, no Serviço de Atendimento
ao Servidor - SAS/DAP (térreo do prédio da Reitoria – Campus Samambaia, Goiânia/GO). Informações também
poderão ser ob�das pelo Telefone (62) 3521-1034 ou (62) 3521-1301. 

3 - A relação de documentos para admissão está disponível no sí�o da
PROPESSOAS/UFG: Documentos/Formulários e Orientações para Admissão;

4- "Independentemente do comparecimento do candidato para a entrega de documentos para
admissão, a portaria de nomeação será publicada”;

5 - A CONVOCAÇÃO OFICIAL para a posse, juntamente com os documentos para admissão e lista de
exames, serão disponibilizados no sí�o da PROPESSOAS/UFG (h�p://www.propessoas.ufg.br) e enviados também
para o e-mail informado quando da inscrição ao concurso, 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 candidato nomeado 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
10/12/1997, e a par�r da data da posse, o servidor 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 - O (a) candidato (a) que �ver o interesse em solicitar a transferência da sua nomeação para o final
da fila de aprovados, sendo recolocado no úl�mo lugar da lista, deverá preencher e assinar o Termo de Pedido de
Final de Fila, que será enviado para o e-mail informado quando da inscrição ao concurso, e encaminhá-lo à Diretoria
de Provimento e Movimentação de Pessoas (DPM/PROPESSOAS/UFG), até 30 (trinta) dias após a nomeação no
D.O.U.;

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

 

Lotação: Câmpus da Região Metropolitana de Goiânia
 
CONDIÇÃO NOME CARGO EDITAL DO CONCURSO
AC RAMON SILVA BARRETO Técnico em Enfermagem 05/2022
AC DENICE FROTA DO LAGO Técnico em Farmácia 05/2022

 

Prof. Sauli dos Santos Júnior
Pró-Reitor Adjunto

DPM/PROPESSOAS/UFG
 

Documento assinado eletronicamente por Sauli Dos Santos Junior, Diretor, em 29/07/2022, às 16:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

https://propessoas.ufg.br/p/30911-documentos-formularios-e-orientacoes-para-admissao
http://www.propessoas.ufg.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3078473 e o código CRC
F0A6B925.

Referência: Processo nº 23070.047924/2021-84 SEI nº 3078473

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

