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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 

COMUNICADO 

 
Assunto: Informações – Concurso Público – Nomeação e Posse 

 
Senhor(a) Candidato(a), 
 
 Comunicamos que a nomeação de Vossa Senhoria para cargo efetivo nesta 
UFRN foi publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, do dia 12/02/2021, a partir de 
quando será contado o prazo legal de, no máximo, 30 (trinta) dias para sua posse. 
  
 Comunicamos, também, que V. Sa. deverá providenciar os exames elencados 
no Edital do concurso público e, considerando que as atividades administrativas estão sendo 
realizadas prioritariamente por teletrabalho, deverá entrar em contato com um dos seguintes 
contatos da Divisão de Pericia Oficial em Saúde para agendamento e sanar dúvidas em 
relação ao exame admissional, etapas imprescindíveis para posse no referido cargo: (84) 
99193-6369 ou periciaemsaudeufrn@gmail.com. 
 
 Finalmente, tão logo Vossa Senhoria se apresente à Divisão de Pericia Oficial 
em Saúde desta Universidade, deverá enviar, em reposta ao e-mail do Setor de Provimento 
– SP/DAP/PROGESP (provimento@reitoria.ufrn.br), cópias digitalizadas da seguinte 
documentação, para conferência e avaliação de aptidão para investidura no cargo: 
 
1. Formulários de Admissão (enviados em anexo a este comunicado) devidamente 

preenchidos e assinados; 
2. Laudo Médico fornecido pela Divisão de Pericia Oficial em Saúde da UFRN (Diretoria de 

Atenção à Saúde do Servidor); 
3. Uma Fotografia 3x4 (recente); 
4. Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (no site do TRE); 
5. Carteira de Identidade ou Passaporte; 
6. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
7. Comprovante de quitação com obrigações militares, quando do sexo masculino; 
8. Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato e, se for o caso, a Certidão de 

Nascimento e CPF dos dependentes; 
9. Cartão de Inscrição PIS/PASEP (contido na Carteira de Trabalho), caso possua; 
10. Comprovante de Residência; 
11. Dados Bancários (informados nos formulários preenchidos). Deverá ser 

apresentada conta corrente (não será aceita conta poupança, em nenhuma 
circunstância) nos bancos conveniados, que são: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, SICOOB, Santander, Bradesco ou Itaú; 

12. Comprovação dos pré-requisitos exigidos no edital de abertura de inscrição (os 
certificados/diplomas emitidos fora do Brasil precisam ser revalidados e deverão estar 
traduzidos); 



 

Campus Universitário BR-101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59072-970 
Telefone: (84) 3342-2325 – e-mail: cpcc@reitoria.ufrn.br 

 

13. 12. Declaração de Bens e Valores (ou Formulário de Acesso aos Dados de Bens - 
TCU, enviado em anexo a este comunicado) devidamente preenchida e assinada; 

13. Declaração de Acumulação de Cargos (enviada em anexo a este comunicado) 
devidamente preenchida e assinada. 
 

Pedimos aos candidatos que NÃO desejam assumir o cargo que entrem em 
contato com a Divisão de Planejamento e Gestão de Pessoas (DPGP/DDP/PROGESP), por 
e-mail (cpgp@reitoria.ufrn.br) ou por telefone (84) 99193-6299, para procederem à 
assinatura do Termo de Renúncia. 

 

!! ATENÇÃO !! 
 

Com a finalidade de realizar em tempo hábil os procedimentos internos necessários para 
analisar os casos de acumulação de cargos, empregos ou funções, solicitamos aos 
candidatos que precisem comprovar desligamento de outros vínculos públicos e/ou privados 
ou, ainda, demonstrar compatibilidade de horários, em situações de acumulação lícita, que, 
uma vez que não haja nenhum outro óbice para a posse, enviem a documentação 
comprobatória de sua condição com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do prazo 
final, a fim de que as informações sejam analisadas, previamente, pela Coordenadoria de 
Análise de Processos e de Acumulação de Cargos da PROGESP. 

 
Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos via e-mail para 

provimento@reitoria.ufrn.br ou pelo WhatsApp 84 99193-6317. 
 
Cordialmente, 

 
 

SOLANGE ÁLVARES DOS SANTOS 
Diretora da DAP/UFRN 

 
 
 


























































