
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 nesta data, 14 de outubro de 2015. Vossa Senhoria deverá, inicialmente, 
agendar com o Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS (fone: 3209-6227) 
para apresentação dos resultados dos exames médicos (somente para aqueles que ainda 
não fizeram a perícia médica). Se considerados aptos para o exercício do cargo, deverão 
reunir os demais documentos exigidos para posse e apresentarem-se à Seção de 
Cadastro/DP (térreo do prédio da Reitoria – Câmpus Samambaia). Para aqueles que já 
atenderam ao Edital de Chamamento, basta assinar a posse na Seção de Cadastro/DP. 

 

 

Informações importantes: 

1. Horário de atendimento ao público da Seção de Cadastro/DP é das 8:00h às 
15:00h,  fica localizada no térreo do Prédio da Reitoria – Campus II, 
contatos:(62) 3521- 1034 ou 1383 ou via e-mail dp@ufg.br; 

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 12/11/2015);  

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, 3521-1383 3521-1301 e 3521-1192.  

 

Departamento do Pessoal da Universidade Federal de Goiás. 
 

NOME CARGO 

1. Pablo Malheiros da Cunha Frota Professor da Carreira de Magistério Superior 

2. Andrea Tavares Ferreira de Assis Professor da Carreira de Magistério Superior 

3. Denise Fonseca Félix de Sousa Professor da Carreira de Magistério Superior 

4. Narcilene Moreira Machado Lino Professor da Carreira de Magistério Superior 

5. Heitor Flavio Ferrari Professor da Carreira de Magistério Superior 

 

 

 

http://www.dp.ufg.br/
mailto:dp@ufg.br

