
AGENTE PÚBLICO SEM
VÍNCULO EFETIVO

CARGO EM COMISSÃO
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL
CARGO DE NATUREZA POLÍTICA

Prazo para posse: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de publicação do ato de
nomeação; Prazo para entrada em exercício: 5 (cinco) dias úteis.

Os cargos CNP e CNE de 1 a 3 assinarão os respectivos termos de posse no Cerimonial
do Palácio do Buriti - térreo. Telefones: 3961-4453 / 4452.

Leia atentamente as orientações recomendadas e, em caso de dúvidas, entre em
contato pelo telefone 3961-1629 ou pelo e-mail: segov.digep@buriti.df.gov.br.

Documentação: originais e cópias

- DODF - nomeação
- Atestado Médico em via original que informe a aptidão para atividades laborais
- 2 (duas) fotografias 3 x 4 recentes
- Cédula de Identidade
- Cartão do CPF
- Título de Eleitor
- Quitação eleitoral - www.tse.jus.br
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação - para sexo masculino
- Cartão de Conta no BRB e/ou comprovante oficial emitido pelo banco
       Documentação exigida para abertura de conta no BRB:
       Diário Oficial - nomeação;
       Cópia do RG e CPF;
       Comprovante de endereço.
- Cartão do PIS ou PASEP
- Certificado de Escolaridade e/ou de Conclusão de Curso
- Declaração de Imposto de Renda
- Comprovante de residência - Portaria nº 36, de 28/02/05 - DODF nº 41 - 02/03/05
       OBS: caso não seja o titular,  reconhecer firma de declaração feita em cartório.
- Certidão de Casamento
- Certidões de Nascimento de filhos menores
- Aposentado: comprovante dos provimentos

Governo do Distrito
Federal

Secretaria de
Governo

Do cumprimento das exigências:    

1. O(a) servidor(a) deverá ter em sua guarda a publicação do  ato de nomeação do cargo. As
publicações de atos de Governo estão disponíveis no site www.buriti.df.gov.br;
2. Providência imediata do atestado médico, informando a aptidão física e mental para as
atividades laborais; 
3. Abertura de conta corrente junto ao Banco de Brasília - BRB.


