
CONVOCAÇÃO PARA POSSE 
 

 
CONVOCAMOS Vossas Senhorias para posse no respectivo cargo em que foram 

nomeados, de acordo com a publicação da Portaria no Diário Oficial da União, ocorrida nesta data, 
03 de dezembro de 2018.  

 
Os 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 3606-8133) 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 

exigidos para posse e se apresentarem à Seção de Cadastro/DAP (térreo do prédio da Reitoria – 
Câmpus Samambaia, Goiânia) para a posse. Segue em anexo os formulários para serem preenchidos 
e entregues junto com as cópias dos documentos. 

 
Informações importantes: 

 
1. Horário de atendimento ao público da Seção de Cadastro/DAP é das 8:00h às 17:00h;  

2. A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor – DASS em Goiânia fica localizada na Rua 235, nº 
561, Qd. 70, Lt. 30 – Setor Universitário. Telefones: (62) 3209 6227 e (62) 3209 6356. 

3. 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 01/01/2019);  

4. O servidor já empossado tem 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;  

5. Para quaisquer outros esclarecimentos, contate-nos pelo dp@ufg.br ou pelos telefones: (62) 3521-
1034, 3521-1301 e 3521-1192.  
 

Em 03 de dezembro de 2018. 
 

Diretoria de Administração de Pessoas da Universidade Federal de Goiás. 
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