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1º momento – Resposta ao chamamento 
 

 

Data: 14/10/2015  

Horário: 14:00 às 18:00 

Local: Auditório da BC/UFG – Goiânia (Transmissão para as 

regionais via web)  

Objetivo do evento: Orientar o passo-a-passo para a posse. 

Temas abordados no evento: Passo-a-passo para a posse; Dúvidas 

frequentes no preenchimento dos formulários; Orientações sobre 

benefícios e previdência; Acumulação de cargos. 

Onde está disponível a lista de documentos? No envelope 

recebido na entrada do evento e no site do DP. 
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2º momento – Entrega de documentos e 

preenchimento de perfil profissional para 

admissão 
 

Data: 15/10/2015 e 16/10/2015, conforme lista publicada no edital de chamamento.  

Local e Horário de atendimento: 

 Goiânia: Salas de apoio Centro de Eventos UFG, Samambaia-  08:00 às 11:30 / 

13:00 às 16:30 

 Jataí: Coordenação de RH – Un.Riachuelo – 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30 

 Catalão: Prédio Administrativo – Sala 123 - 08:00 às 11:30 / 13:30 às 16:30 

Objetivo: Trazer celeridade ao processo de posse. O preenchimento do perfil 

profissional tem como objetivo a coleta de informações para subsidiar 

programas de gestão de pessoas em geral. 

O que o candidato tem que levar? Os formulários preenchidos e a cópia da 

documentação solicitada. No caso dos documentos pessoais, apenas a cópia, 

no caso dos documentos de titulação original e cópia. 
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3º momento – Aguardar Nomeação 
 

 

Data? a partir de 26/10/2015 

Onde será publicado? – No Diário Oficial da União 

Como acompanhar esse processo? O acompanhamento pode ser 

feito acessando o sítio do DP/UFG <www.dp.ufg.br>. O candidato 

receberá um e-mail com esta informação. (no e-mail informado na 

inscrição) 

Qual prazo para tomar posse após a nomeação? 30 dias  
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4º momento – Perícia Médica 
 

Data? Após a nomeação oficial do candidato. 

Como agendar a perícia?  De acordo com a ordem de publicação das 

nomeações, o SIASS realizará o agendamento conforme a disponibilidade 

de agenda médico pericial, atendendo aos prazos legais. 

Onde comparecer? O candidato deve comparecer na data marcada pelo 

SIASS, em sua sede – Rua 235, Nº 561, Qd. 70 Lt. 30 - Setor Universitário 

– Goiânia - Campus Colemar, UFG, (em frente ao estacionamento da 

Área 1 da PUC) 

O que o candidato deve apresentar no dia da perícia? Todos os 

exames e laudos relacionados  no edital; Um documento oficial com foto. 

* Os candidatos às vagas para PNE deverão levar comprovações atualizadas 
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5º momento – Posse 

Data? até 30 dias após a nomeação. 

Onde? Seção de Cadastro do Departamento do Pessoal – Campus 

Samambaia – UFG – Goiânia 

O que o candidato deve apresentar no dia da posse? Atestado 

de Saúde Ocupacional (que será entregue ao candidato após a 

perícia médica no SIASS) e alguma documentação que tenha ficado 

pendente no dia do chamamento. 
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6º momento – Exercício 

Data? até 15 dias após a posse. 

Onde? No local determinado no documento de "apresentação de 

empossado"  

O que o candidato deve apresentar à sua chefia? O documento 

de apresentação do empossado expedido pelo DP/UFG. 

*cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (expedido pelo 

SIASS/UFG para as regionais Jataí e Catalão. 
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Formulários e Benefícios 

Orientações elaboradas pelos órgãos DP, DDRH e SIASS 

UFG/2015 
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Documentação pessoal a ser apresentada (apenas cópias) 

 

Certidão de Nascimento/Casamento 

Reservista 

RG CPF 

 Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (certidão de quitação 
do sítio do TRE ou comprovantes da última eleição – 1º e 2º turnos) 

PIS/PASEP:  apresentar o número mais antigo (quando houver 2) – apenas o 
número.  
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Titulação exigida 

Apresentar 

• Original e cópia do certificado/diploma e histórico. 

• Registro do Conselho (quando exigido).  

• * Tem que ser o registro da região,  pode apresentar protocolo. 

Observações 

•Na ausência do Certificado/Diploma aceita-se a declaração de colação de grau com a 
declaração de expedição de diploma 

•  Diploma/certificado que não corresponde à exigência do edital terá análise específica e o 

resultado sairá a partir da 1ª nomeação. O resultado será divulgado no sítio do DP. 
 

Importante 

 

• Documento apresentado para posse não poderá ser utilizado para receber o Incentivo à 
Qualificação. 
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Comprovação de dependência  

Certidão de Nascimento  

RG  

Certidão de Casamento/ Declaração de União Estável  

CPF (mesmo para menores de idade) 

Laudo médico do SIASS quando necessário. 
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Acompanhamento de Pessoa da 

Família (Perícia Médica) 

Filhos Enteados 
Menores sob 

guarda 
Cônjuge/ 

Companheiro 
Dependentes * 
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*que vivam as expensas do servidor, 

devidamente comprovado. 



Assistência à Saúde Suplementar  

Importante 

• Servidor opta pelo plano desejado e designa dependentes. 

Beneficiários 

• Cônjuge/Companheiro; 

• Filhos, enteados e menores sob guarda até 21 anos, ou se inválidos, 
enquanto durar a invalidez. 

Observação 

• Se o filho/enteado/menor sob guarda for estudante em curso regular 

reconhecido pelo MEC, a assistência vai até 24 anos, desde que 

comprovado o vínculo estudantil. 
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Imposto de Renda  

Cônjuge/companheiro; 

Filhos, enteados e menores sob guarda até 21 anos, ou se inválidos, 
enquanto durar a invalidez.  

Filho/enteado/menor sob guarda estudante em curso regular 
reconhecido pelo MEC, até 24 anos, desde que comprovado o vínculo 
estudantil;  

Demais dependentes que vivam às expensas do servidor, devidamente 
comprovado. 
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Auxílio Pré-escolar 

Beneficiários 

• Filhos, enteados e menores sob guarda com idade até 05 anos e 
11 meses; 

• ou com idade mental inferior a 06 anos (devidamente 
comprovada com laudo médico da perícia do SIASS/UFG) 

Importante 

• Não estar na Creche da UFG. 
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Auxílio - Transporte 

Documentos 

• Comprovante de residência no nome do candidato; 

•  Ex: Água, Luz, Telefone (3 últimos meses); 

Observação 

• Se o comprovante não estiver no nome do candidato, é 

necessário: Contrato de Aluguel, ou Comprovante no nome dos 

Genitores, ou Comprovante em nome de terceiros acompanhado 

de uma declaração de próprio punho do proprietário do imóvel. 
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Formulários a serem preenchidos 

- Ficha de dados pessoais (Bancos – Cor – Deficiência – Vacância – Tipo sanguíneo) 

- Auxílio Transporte 

- Autorização de acesso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
Pessoa Física - Anexo I da Instrução Normativa TCU nº 65, de 20/04/2011. 

- Declaração de Acumulação de Cargos  

- Declaração de Seguro Desemprego 

- Assistência à Saúde Suplementar 

- Dependentes para Auxílio Pré-Escolar, Assistência à Saúde Suplementar, Perícia Médica e Imposto de 
Renda. 
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Acumulação de Cargos (art. 37 – CF) 

 

 

• de dois cargos de professor 

• de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico; 

• de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de 
saúde, com profissões 
regulamentadas. 

Desde que comprovada a 
compatibilidade de horários no 

limite de 60 horas semanais.  

(Súmula Nº 246-TCU e Parecer 
Vinculante AGU N° GQ-145) 
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Previdência Complementar 

Orientações elaboradas pelos órgãos DP, DDRH e SIASS 

UFG/2015 
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FUNPRESP 

Lei que instituiu o Regime de Previdência 
Complementar. 

- Efeito legal da lei. 

- Como é aplicada e como aderir. 
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