
 CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

 

CONVOCAMOS Vossa Senhoria para posse nos respectivos cargos em que 

foram nomeados, de acordo com a publicação da Portaria no Diário Oficial da União, 

ocorrida em 15 de março de 2019. 

 

Informamos que os candidatos aprovados com lotação em Goiânia, Aparecida 

de Goiânia, Cidade de Goiás e Catalão deverão, inicialmente, agendar com a 

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS em Goiânia (fone: 62 3209-6227) 

para apresentação dos resultados dos exames médicos e realização da perícia 

admissional. 

 

Os aprovados com lotação em Jataí, inicialmente, deverão agendar com a 

Seccional do SIASS em Jataí (fone: (64) 3606-8382 e (64) 3606-8102) para 

apresentação dos resultados dos exames médicos e realização da perícia admissional.  

 

Se considerados aptos para o exercício do cargo, deverão reunir os demais 

documentos e se apresentarem à Seção de Cadastro/DAP (térreo do prédio da Reitoria – 

Câmpus Samambaia, Goiânia) para a posse. 

 

Solicitamos confirmação de recebimento desta convocação. 

 

Informações importantes: 

 
1. O candidato deverá agendar no Serviço de Atendimento ao Servidor - SAS/DAP o 

dia e horário para tomar posse. Atendimento ao público é das 8:00h às 17:00h, fica 

localizado no térreo do Prédio da Reitoria – Campus II. Contato: (62) 3521- 1034. 
 
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 13/04/2019). 
 

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 e 3521-1301. 

 

Em 15 de março de 2019 

 

Diretoria de Administração de Pessoas da Universidade Federal de Goiás. 

 

Nome Cargo 

Maurício de Jesus Oliveira Técnico em Contabilidade 

Kênia Maria Canedo Candido Cunha Técnico em Contabilidade 

João Paulo de Castro Cotrim Assistente em Administração 



Gabriella Batista Neves Martins Assistente em Administração 

Karina Araujo Watanabe Assistente em Administração 

Michely Cristine Guimarães Rezende Assistente em Administração 

Fernanda de Souza Takano Assistente em Administração 

Daphne dos Santos Marra Assistente Social 

Paloma Mendes Guimarães Assistente Social 

Antônio Rony Cavalcante Tonhá Técnico de Tecnologia da Informação 

Thimoteo Pereira Cruz Técnico em Assuntos Educacionais 

 


