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Informações Sobre o Ato de Posse – Cargo de Provimento em Comissão. 
(Atualizado em 09 de julho de 2012). 

Procedimentos para o Ato de Posse 

 
1º Passo: Perícia Médica. 

O nomeado deverá fazer o agendamento da perícia médica por telefone, através do número (62) 3269-
2996 (62) 3269-4202 (Central de tele Atendimento) e comparecer na Gerência de Saúde e Prevenção - 
GESPRE, sito à Rua Dr. Orlinto Manso Pereira, antiga Rua 94, Setor Sul, Goiânia-Go, no dia e horário 
agendados, seguindo as seguintes orientações: 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Deverá comparecer na Gerência de Saúde e Prevenção, apenas para exame clínico, ou seja, não há 
necessidade de fazer qualquer tipo de exame laboratorial. Todavia, EXAMES COMPLEMENTARES 
poderão ser requeridos a critério do Médico examinador. 
Obs: Em caso de mudança de cargo, o servidor deverá realizar novo exame médico pericial. 
 

SERVIDOR EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO 

Conforme Nota Técnica da Procuradoria-Geral do Estado, encaminhada pelo Ofício n°. 184/2011-
GAB/PGE, o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão não precisará passar pela Gerência de 
Saúde e Prevenção, podendo ir diretamente ao Vapt Vupt para tomar posse, todavia deverá levar para sua 
posse Declaração emitida pelo Recursos Humanos/Gestão de Pessoas, do seu órgão de lotação, 
contendo informações sobre o cargo de provimento efetivo ocupado no Estado de Goiás. 
 
Dúvidas freqüentes sobre Perícia Médica:  

 
� O laudo médico admissional emitido pela GESPRE tem a validade de 30 (trinta) dias, exceto para 

cargos de provimento em comissão, em função administrativa, que terão a validade de 135 (cento 
e trinta e cinco) dias, a partir da data de sua emissão; 

� Como existem formulários a serem preenchidos antes do ato médico (exame), solicitamos o 
comparecimento com pelo menos ½ (meia) hora de antecedência;  

� Os reagendamentos, devido ao não comparecimento no dia e horário, deverão ser realizados pelo 
telefone (62) 3269-2996, (62) 3269-4202; 

� Pendências, apresentação de outros exames solicitados durante o exame, ou correção de laudo, 
obedecerão à disponibilidade (fila) de atendimento. 

 
IMPORTANTE: exames laboratoriais com parecer especializado poderão ser solicitados pelo médico 
perito, na ocasião do exame clínico admissional. 

 
O nomeado deverá apresentar também no momento da perícia médica:  
- Documento de Identidade; 
- Fotocópia do Diário Oficial, comprovando a nomeação. No caso de pedido de prorrogação de posse, 
comprovante de aceitação do pedido devidamente protocolado; 
 
Obs.: O nomeado que não comparecer no dia e hora agendados deverá ligar no (62) 3269-2996 (62) 
3269-4202, e solicitar novo reagendamento. 
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2º Passo: Ato de Posse.  
 
O candidato deve se dirigir à Central de Atendimento ao Servidor Público, no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, ou no Vapt Vupt do Araguaia Shopping, ou no Vapt Vupt do Buriti Shopping, munido de: 
  
a) DUAS cópias legíveis (de preferência colorida e não é necessário autenticação), e os documentos 
originais para possibilitar a conferência dos mesmos por parte do atendente, dos seguintes documentos: 
 
Obs.: Uma cópia será retida na posse a outra o servidor deverá levar consigo no 3° passo, ou seja, na apresentação no seu órgão 
de lotação quando for entrar em efetivo exercício. 
 

a.1) Comprovante de Abertura da Conta Salário junto a Caixa Econômica Federal, exceto, para 
quem já tiver conta corrente na Caixa Econômica Federal, que será aceito o respectivo comprovante 
da conta bancária; 

Obs1.: Para abertura de conta salário na Caixa Econômica Federal, será exigido a identidade, CPF, comprovante de endereço 
(máximo 60 dias) e cópia do Decreto de Nomeação. 

a.2) Carteira de identidade; 

a.3) CPF; 

a.4) Certidão de Nascimento (solteiro) ou Casamento (casado), se divorciado ou viúvo, documento que 
comprove; 

a.5) Título de Eleitor, com comprovante das últimas votações (1º e 2º turno), bem como a Certidão de 
Quitação Eleitoral (obrigatório) emitida no site do TRE ou TSE; 

Obs.: Caso o servidor não apresente a Certidão de Quitação Eleitoral, o atendente poderá emiti-la pelo site o TSE, não 
responsabilizando pelos problemas técnicos de conexão com o referido site. 

a.6) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino, até 45 anos; 

a.7) Número do PIS/PASEP. Se não tiver, o servidor deverá apresentar comprovante emitido pela Caixa 
Econômica Federal ou Banco do Brasil de que não possui PIS/PASEP. Sendo assim, o PASEP será 
gerado pelo respectivo órgão de lotação. 

a.8) Comprovante de endereço atualizado; 

a.9) Diário Oficial com ato da nomeação. Não será aceito ato de nomeação impresso do site 
www.agecom.go.gov.br/diario, uma vez que o mesmo não possui efeito legal; 

 

b) Laudo Médico Original expedido pela Gerência de Saúde e Prevenção; 

Obs: O servidor efetivo que já passou pela junta médica oficial do estado de Goiás, ocupando cargo em comissão não 
precisará levar o Laudo Médico, todavia, deverá apresentar Declaração emitida pelo Recursos Humanos/Gestão de Pessoas, do 
seu órgão de origem, contendo informações sobre o cargo de provimento efetivo ocupado no Estado de Goiás. 

 

c) O servidor que tiver qualquer vínculo empregatício no serviço público (em que a acumulação de 
cargo é incompatível) deverá apresentar pedido de exoneração do cargo ou rescisão de contrato 
(preencher o formulário para requerimento de exoneração, apresentá-lo na gerência de recursos 
humanos/folha de pagamento do órgão de lotação, para os fins de acerto financeiro em folha de 
pagamento, para após, ser entregue devidamente preenchido e assinado na Supervisão de Posse da 
Gerência da Folha de Pagamento da Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento (Av. República do 
Líbano, nº 1.945 – Setor Oeste); 

Obs: o referido formulário poderá ser acessado pelo site www.segplan.go.gov.br. 
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d) Declaração de Bens e Valores para cargos de Chefia e Direção (estrutura básica, complementar ou 
auxiliar); 

Obs: Apresentar a Declaração de Imposto de Renda - IRPF do último exercício. Todavia, caso o nomeado tenha sido ISENTO 
do último exercício, deverá preencher a Declaração de Bens e Valores, e levá-la devidamente preenchida no ato de posse. 

 

e) Ato de disposição, devidamente recepcionado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, em casos 
de servidores efetivos de outros poderes ou entes da Federação, ocupando cargo em comissão do Poder 
Executivo do Estado de Goiás. 

 

f) Certidão Negativa Criminal expedida pela Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça Militar (esta 
última, somente para ocupantes de cargos da carreira militar); 

Obs1.: A certidão expedida pela Justiça Estadual é emitida no Fórum II (Rua 72, Qd. 15-C, Bairro Jardim Goiás, próximo ao 
Estádio Serra Dourada, Fone (62) 3018-8090). 

Obs2.: A certidão expedida pela Justiça Federal, pode ser emitida pelo site http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao. 

Obs3.: A certidão expedida pela Justiça Militar, pode ser emitida pelo site: 
http://www.stm.gov.br/certidao_negativa/sistema/emitir/index.php. 

 

g) Certidão Negativa Cível expedida pela Justiça Estadual e Justiça Federal; 

Obs1.: A certidão expedida pela Justiça Estadual é emitida no Fórum I (Av. Assis Chateaubriand, Nº 195, Setor Oeste, 
CEP:74130-012,  Fone:(62) 3216-2000, Horário de Funcionamento: 08:00 às 19:00 horas). 

Obs2.: A certidão expedida pela Justiça Federal, pode ser emitida pelo site http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao. 

 

h) No caso de Magistrados e membros do Ministério Público, declaração expressa de que não foram 
aposentados compulsoriamente ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na 
pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos; 

Ex.: Declaração emitida pelo Recursos Humanos/Gestão de Pessoas/Área de Pessoal do Ministério Público. 

 

i) No momento da posse será emitido pelo atendente e assinado pelo empossado: 
 

i.1) Declaração que não possui outro cargo público, nunca foi aposentado por invalidez, não está 
usufruindo de Licenças concedidas a servidores públicos, nunca ter sofrido penalidade ou sanção por 
transgressão disciplinar praticada na administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresas 
públicas e sociedade de economia mista em entidades/órgão municipais, estaduais ou federais; 

i.2) Declaração que não participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou 
comercial*, exceto as de caráter cultural ou educacional, ou que não exerce comércio ou participa de 
sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatário; 

Obs.: Considera-se empresa comercial toda a organização de fatores produtivos para o exercício de uma atividade econômica 
destinada à produção para a troca sistemática e vantajosa (art. 2º do Código Comercial). 

i.3) Declaração por escrito negativa de vínculo de matrimônio, união estável ou parentesco em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com agentes públicos enumerados no art. 
1° do Decreto n°. 7.257, de 17 de março de 2011; 

i.4) Certidão Negativa da Fazenda Estadual (só impressa, não será assinada). 

 

Obs: Havendo erros materiais (CPF, nome, RG, e outros), os mesmos deverão ser retificados, conforme 
Decreto n°. 7.206, de 21 de Janeiro de  2011, pelo Secretário de Estado da Casa Civil e somente após as 
devidas correções o nomeado poderá tomar posse. 
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3º Passo: Efetivo Exercício. 
 
Após a conclusão da posse, o servidor sairá com os seguintes documentos originais em mãos: 
 
a) Declaração de Documentos; 
b) Retificação de nome (caso haja); 
c) Prorrogação de posse (caso haja); 
d) Currículo Profissional do Colaborador; 
e) Declaração de acumulação de cargos; 
f) Apostila de posse; 
g) Ficha Funcional Financeira; 
h) Declaração de vínculo parentesco; 
i) Termo de Opção de Remuneração (em caso de acumulação de cargo) 
  
Estes documentos deverão ser entregues no Recursos Humanos/Gestão de Pessoas do órgão de lotação no 
momento em que o servidor apresentar-se para o efetivo exercício de suas funções. 
 

Dúvidas Freqüentes: 

1) A posse deverá ser tomada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do ato no 
órgão oficial, prorrogável por mais 30 (trinta), a requerimento do interessado; (art.28, da Lei 
n°.10.460/1988). 

Obs.: independente do dia em que foi protocolado o requerimento de prorrogação de posse, o segundo prazo começa a ser 
contado a partir do findo dos primeiros 30 (trinta) dias. 
 
2) A prorrogação de posse deverá ser protocolada nas unidades do Vapt Vupt do Araguaia 

Shopping, Buriti Shopping e Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no decorrer dos primeiros 30 
(trinta) dias, sendo que para a mesma só é necessário levar um documento de identificação 
pessoal e cópia do Diário Oficial com o ato de nomeação; 

3) O não comparecimento do nomeado durante os primeiros trinta dias para tomar posse ou solicitar 
prorrogação da mesma, implicará na perda do direito à vaga para o qual foi nomeado, sendo 
exonerado de ofício, conforme preconiza art. 136 da Lei n°. 10.460/1988; 

4) Somente se permite posse por procuração em caso de doença devidamente comprovada, 
conforme preconiza o art. 27, da Lei n°.10.460/1988; 

5) Após o ato de posse o empossado terá 30 (trinta) dias para entrar em efetivo exercício, conforme 
art. 32 da Lei n°.10.460/1988; 

6) Acumulação de Cargo – Constituição Federal, verbis;  
“Art. 37 –(...)”. 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários,  

a) a de dois cargos de professor;  

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

“XVII - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.” 

 
• O candidato com pretensão de acumulação de cargo, deverá baixar o “Formulário para 
Requerimento de Acumulação” disponível neste site. 
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• Apresentar o “Formulário para Requerimento de Acumulação” no local onde exerce o atual cargo, 
preenchendo o campo “dado do cargo atual” o qual deverá ser carimbado e assinado pelo órgão onde 
se encontra lotado. 

 
• Após devidamente preenchido os dados do atual cargo, o nomeado deverá levar o “Formulário para 
Requerimento de Acumulação” ao órgão para qual foi nomeado preenchendo o campo “dados do 
cargo para qual foi nomeado” o qual deverá ser assinado e carimbado pelo órgão ora preterido.  

 
• Após preenchimento do “Formulário para Requerimento de Acumulação”, o nomeado deverá levá-
lo na Supervisão de Posse da Gerência da Folha de Pagamento, Av. República do Líbano, nº. 1945, 
Setor Oeste, Goiânia – Go, para protocolo.  

 
• Tratando-se de cargos acumuláveis e inacumuláveis, será emitido parecer jurídico declarando a 
licitude ou ilicitude da acumulação. 

 
• O nomeado deverá acompanhar o andamento do processo ligando no telefone (62) 3201-6531. 

 
• Se a acumulação de cargo for possível, a posse será imediata. 
 
• Caso o cargo seja inacumulável, o nomeado deverá optar por um dos cargos. 

 
• Se optar pelo cargo no qual foi nomeado, deverá apresentar no ato da posse comprovante de 
exoneração do vínculo empregatício anterior. 

 
7) Conforme Despacho “AG” n°. 000624/2011 exarado pela Procuradoria-Geral do Estado no 

processo n°. 201100003000986 não é obrigatório à apresentação da matrícula do IPASGO para o 
ato de posse (opcional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência Central de Recursos Humanos 
Gerência da Folha de Pagamento  
Posse - GEPAG 
Fone: 62 3201-6531 
E-mail: posse@segplan.go.gov.br 
Av. República do Líbano, nº. 1945, Térreo, Setor Oeste, Goiânia-Go, CEP: 74.125-125. 


