
 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Tendo em vista a publicação dos Editais de Homologação nºs  127/2017 e 

85 e 88/2018 , CONVOCAMOS os candidatos relacionados abaixo para apresentação, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, dos documentos para admissão conforme 

lista prevista no Edital de Abertura do processo seletivo simplificado e disponibilizado 

no sítio do Departamento do Pessoal, no link 

https://www.dp.ufg.br/up/89/o/Docum._Admissionais_2017_PROF_SUBSTITUTO.pdf  

Informamos que os candidatos deverão, inicialmente, agendar com o 

Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS (fone: 3209-6227) para 

apresentação dos resultados dos exames médicos. Se considerados aptos para o 

exercício do cargo, deverão reunir os demais documentos e apresentarem-se à Seção de 

Cadastro/DP (térreo do prédio da Reitoria – Câmpus Samambaia). 

Informamos que durante o prazo estipulado, só receberemos a 

documentação quando a mesma estiver completa (documentos admissionais e 

atestado de saúde ocupacional emitido pelo SIASS). 

Esgotado o prazo especificado abaixo, o candidato que não apresentar a 

documentação será considerado desistente e será convocado o próximo candidato 

aprovado. 

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;  

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. Para quaisquer outros esclarecimentos, contate-nos: www.dp.ufg.br e dp@ufg.br 

    Telefones: (62) 3521-1034, 3521-1157 e 3521-1057.  

 

Em 23 de abril de 2018 

 

Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

 

 

PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: 08/05/2018 

Nome Edital de 

Homologação 

Publicação 

no D.O.U. 

Número do Processo 

Luiz Eduardo Gonçalves 127/2017 25/09/2017 23070.012234/2017-28 

Regiane Machado de Sousa 85/2018 03/04/2018 23070.000315/2018-66 

Eva Marcia Arantes Ostrosky Ribeiro 88/2018 12/04/2018 23070.000347/2018-61 
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