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RESPONSÁVEIS

RECURSOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Lista Oficial com os aprovados no Concurso Público por ordem de classificação. 
Lista de documentos necessários para posse no cargo efetivo conforme edital publicado. 
Documentos solicitados na lista (originais e cópias). 
Declarações a serem preenchidas no momento da contratação. 
Declaração de Processo Administrativo
Declaração referente ao Estágio Probatório. 
Elegibilidade
Acúmulo de cargo.
Tempo de Contribuição
PIS/PASEP 
Ficha Funcional
Abertura de conta ou crédito em conta. 
Computadores com acesso a internet para os seguintes fins:
Visualização do Ato de Nomeação publicado no Diário Oficial de Contagem
Confecção do Termo de Posse
Confecção da Guia de Entrada em Serviço (3 vias). 

BASE LEGAL
Lei Orgânica do Municipio de Contagem - Artigo 39 § 2º; Artigo 41 
Lei 2.160 de 20/12/1990- Estatuto do Servidor - Seção IV - Artigo 15; Artigo 16; Artigo17.

Edital vigente do concurso público. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAD Nº 001, 19 de maio de 2014 - Documentação para Posse
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAD Nº 002, 20 de maio de 2014 - Declaração de Elegibilidade

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS 

DEFINIÇÕES

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE

DECLARAÇÕES DE BENS 

DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO

DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

OBJETIVO: Descrever o processo de admissão de servidores nomeados para cargo de provimento em comissão. 

Ø Prefeito Municipal
Ø Secretário Municipal da Administração 
Ø Diretora de Administração e Remuneração de Pessoal 
Ø Gerente de Admissão e Contratação 
Ø Assistente Administrativo da Gerência.  

Documento que formaliza a pose do servidor nomeado e firma compromisso deste para 
que cumpra com ética e integridade, os deveres que lhe forem atribuidos. O documento 
deve ser assinado pela autoridade competente e pelo empossado. 

Documento que comprova a posse de bens e valores informados pelo servidor, antes da 
investidura em cargo contratado, deve ser registrado em cartório de títulos e documentos 
da Comarca do Municipio. 

Documento no qual o servidor declara não ter nenhuma sanção aplicada, no território 
nacional, de perda da função pública, mediante decisão transitada em julgada e/ou 
suspenção vigente de direitos políticos em condições de inelegibilidade, e que se 
encontre em pleno gozo dos direitos políticos. 

Documento no qual o servidor declara o exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública, atestando estar ciente dos casos previstos em Legislação Federal. 

DECLARAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO

Documento no qual o servidor declara não ser ex-servidor demitido por processo 
administrativo ou por abandono de cargo público Federal, Estadual, Municipal ou de 
Fundações de Autarquias.

Documento no qual o servidor declara ciência referente ao período de estágio probatório 
e os critérios observados na avaliação de desempenho.



FICHA FUNCIONAL

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

DECLARAÇÃO DE PIS/PASEP

Documento no qual o servidor contratado declara o numero de PIS/PASEP ativo. 

FORMULÁRIO DE ABERTURA DE CONTA 

CRÉDITO EM CONTA 

GEAC 

Gerência de Admissão e Contratação.

PROCEDIMENTOS
O QUÊ COMO QUEM QUANDO

Gerente de Admissão

Ditec Após envio do ofício solicitando Ato. 

Gerente de Admissão Após publicação do Ato. 

Servidor da GEAC Após publicação do Ato. 

Gerente de Admissão

Documento que consta informações referentes aos dados pessoais do servidor 
contratado. Será utilizada para cadastro de dados no sistema de Gestão de Pessoas. 

Documento no qual o servidor contratado informa o período exato ou aproximado de 
contribuições previdênciárias ao longo da vida profissional e para quais institutos 
contribui ou já contribuiu. 

Documento que deve ser preenchido pelo servidor que não possua conta bancária no 
banco credenciado pela Prefeitura. Este documento será encaminhado ao banco para 
que seja aberta conta salário para depósitos dos vencimentos do servidor. 

Formulário onde serão informados dados referentes a agência e conta bancária que o 
servidor possua no banco credenciado pela Prefeitura. 

Autorizando nomeação de 
servidores efetivos

Secretário Municipal de 
Administração

Conforme necessidade da 
Administração pública. 

Fazendo ofício com os nomes dos 
servidores a serem nomeados por 

ordem de classificação e 
encaminhando ao DITEC para 

confecção do Ato Administrativo 

Após autorização do Secretário de 
Administração. 

Aguardando a publicação do Ato 
Administrativo

Agendando o admissional na clínica 
credenciada

Confeccionando carta com lista de 
documentos necessários para 

posse, bem como cronograma  para 
posse com data, horário e local do 
admissional, com data, horário e 
local da posse confeccionando 

aviso de recebimento 
providenciando envelopes e 

enviando para servidor nomeado 

Recebendo o servidor nomeado na 
recepção, prestar 1º atendimento, 

encaminhando a sala de 
atendimento para que o servidor da 

GEAC prossiga com o processo

Servidor da Recepção e 
servidor da GEAC

No momento em que o servidor 
apresentar-se ao DEGP

Entrevistando servidor a fim 
encaminha-lo ao setor de trabalho 

de acordo com seu perfil. 

No momento em que o servidor 
apresentar-se ao DEGP

Recepcionar servidor

Autorizar nomeação

Solicitar publicação do Ato 
Administrativo

Aguardar publicação do ato 

Agendar admissional 

Enviar correspondência 

Entrevistar servidor 
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Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Verificando se o servidor 
apresentou toda a documentação 
exigida para a posse. (originais e 
cópias, ambos legíveis), conforme 
Instrução de Serviço SEAD 001/14

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Informando ao servidor as não 
conformidades e como corrigí-las 

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Solicitando ao servidor documento 
de identificação com foto

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Repassando ao servidor conjunto 
padrão de declarações (conforme 

descrito no item recursos e 
documentos) para que sejam 

devidamente preenchidas

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Confeccionando documento padrão 
que informa: data da posse, cargo, 
nível, CPC, nº. Do Ato  e data de 

nomeação. Com a assinatura  deste 
documento o servidor toma posse 

do cargo e se compromete a 
cumprir seus deveres

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Redigindo documento padrão em 
três vias onde constarão: nome 
completo do servidor, lotação, 

cargo, CPC, data da posse, inicio 
de exercício, data de recebimento 
da guia, telefones de contato do 

servidor, número do ato, assinatura 
da chefia imediata, assinatura e 
carimbo da gerência da GEAC 

Servidor da GEAC, Gerente da 
GEAC

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Verificando se as declarações 
entregues, foram preenchidas de 
forma correta, completa e sem 

rasuras

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Solicitando ao servidor que 
complete as informações faltantes 

ou substituir formulário por um 
novo, para que seja refeito o 

preenchimento

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Entregando o Termo de Posse 
lavrado em uma única via para que 

o servidor leia atentamente suas 
informações, confira os dados e 

assine em local pertinente

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Orientando servidor a preencher as 
seguintes informações nas três vias 

da Guia de Entrada: telefone de 
contato, e-mail, data e assinatura 

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Anexando a documentação 
apresentada pelo servidor após a 

conferência do Ato, mais 
declarações preenchidas, Termo de 

Posse e a 3ª. Via da Guia de 
Entrada

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Conferir documentação solicitada 

Documentos 
Ok? Orientar servidor

Recolher documento de identidade

Repassar as declarações para 
preenchimento

Confeccionar Termo de Posse

Confeccionar Guia de Entrada 
em Serviço

Conferir as documentações 
preenchidas 

Documentos 
Ok? 

Solicitar 
correções 

Repassar Termo de Posse para 
assinatura do Servidor 

Repassar Guia de Entrada 
para preenchimento inicial

Reter uma via da Guia de 
Entrada

N

S

1

N

S
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Servidor da GEAC

Servidor nomeado

Servidor

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC 

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC

Servidor da GEAC Após cadastro de conta bancária. 

Entregando duas vias da Guia de 
Entrada ao servidor e orientá-lo a 
apresentar-se à secretaria onde 

prestará serviço para que colha a 
assinatura da chefia imediata

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Entregando Guia de Entrada em 
Serviço na Secretaria onde o 

servidor prestará serviço, para que 
seja apontado o inicio de exercício 
do referido servidor e assinatura da 

chefia imediata

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Devolvendo Guia de Entrada 
assinada pela chefia imediata ao 
servidor e com início de exercício 

devidamente preenchido ao 
DEGP/GEAC

Tão logo o servidor se apresente ao 
local de trabalho. No momento da 

chegada da guia de entrada ao 
DEGP. 

Anexando Guia recebida à 
documentação arquivada no 
momento da posse. Iniciando 
Sistema Horus, aba Persona, 
incluindo os dados pessoais 
solicitados pelo sistema, em 

conformidade com os documentos 
entregues pelo servidor no ato da 

posse. Imprimindo ficha financeira e 
encaminhando a Gerência da folha 

de pagamento GEFOP

Imediatamente após o recebimento 
da guia. Logo após processo de 

inclusão. 

Protocolando termo de posse do 
servidor recém incluso e 

encaminhar ao gabinete da SEAD 
para que seja assinado pelo 

secretário da pasta

Servidor da GEAC  e Gerente 
da GEAC

Logo após o término do processo de 
inclusão. 

Recebendo termo de posse 
assinado pelo secretário e devolvido 

pelo gabinete da SEAD. 
Encaminhando Termo de Posse 
recebido para arquivamento no 

dossiê funcional do servidor

Gerente da GEAC e servidor da 
GEAC

Imediatamente após o recebimento 
do termo devolvido pelo gabinete da 

SEAD. 

Separando o montante de 
documentações entregues pelo 

servidor no Ato da Posse, o 
Formulário de Abertura ou de 
Inclusão da Conta Bancária 

conforme a situação do servidor 

Logo após o término do processo de 
inclusão. 

Fazendo o cadastro de agência e 
conta bancária informada pelo 

servidor no Ato da Posse

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Solicitando ao servidor a 
documentação necessária

Durante atendimento do servidor 
nomeado no DEGP. 

Protocolando o formulário de 
abertura de conta e encaminhado 
ao banco credenciado, para que 

seja aberta a conta bancaria, para o 
recebimento de proventos do 

servidor

Servidor da GEAC e Gerente 
da GEAC

Logo após o término do processo de 
inclusão. 

Recebendo do banco credenciado 
os dados da agência e conta 

bancária e cadastrando no sistema 

Gerente da GEAC e servidor da 
GEAC

Conforme prazo necessário para 
trâmites internos do banco 

credenciado. 

Protocolando toda a documentação 
fornecida pelo servidor no ato da 

posse, bem como, a Guia de 
Entrada recebida e devidamente 
assinada, encaminhando para o 

arquivamento em dossiê funcional 

Encaminhar Guia de Entrada 
para a assinatura da Chefia 

Assinar da Guia de Entrada em 
Serviço

Devolver da Guia de Entrada em 
Serviço 

Incluir servidor no Sistema

Encaminhar Termo de Posse ao 
Secretário de Administração

Arquivar Termo de Posse 
assinado 

Realizar abertura de conta no 
banco credenciado

Documentação 
OK? 

Incluir conta 
bancária

S

Encaminhar formulário de abertura de 
conta ao banco

N

Cadastrar nova Conta Bancária

Finalizar processo

Solicitar documentos necessários
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CUIDADOS

pela Prefeitura.

credenciado pela Prefeitura.

Ø Conferir os dados do servidor nomeado que constam no Ato de nomeação.  
Ø Enviar correspondência ao Servidor nomeado com orientações para posse. 
Ø Conferir o prazo de posse do Servidor Nomeado. 
ØConferir se entrada em serviço ocorreu após a posse e dentro do prazo legal.
Ø Proceder com a inclusão no sistema assim que a Guia de Entrada em Serviço retornar ao DEGP/GEAC. 
Ø Enviar o Termo de Posse para assinatura da autoridade competente. 
Ø Encaminhar Formulário de Abertura de Conta ao banco credenciado pela Prefeitura. 
Ø Cadastrar a agência e conta bancária apresentadas pelo Servidor no Ato da Posse quando esta já possuir conta no banco credenciado 

Ø Verificar servidor que não foi empossado em tempo hábil a fim de proceder com a publicação do ato tornando sem efeito a nomeação.
Ø Verificar servidor que não entrou em exercício em tempo hábil a fim de proceder com publicação do Ato de Exoneração do servidor nomeado.
Ø Solicitar publicação de Ato Administrativo tornando sem efeito a nomeação dos servidores que não foram empossados. 
Ø Solicitar publicação de Ato Administrativo exonerando servidores que não não entrarem em exercício. 
Ø Proceder cadastro de agência e conta bancária apresentadas pelo Servidor no ato da posse quando este já possuir conta no banco.
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