
Seção 2, página              , para exercer o cargo efetivo de                                                                                                                  , 

Classe                             , Padrão                                 , habilitado (a) em concurso público.

nomeado(a) pela Portaria nº                       , de                             , publicada no Diário Oficial da União de                             ,  

TERMO DE POSSE 
CARGO EFETIVO

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, tendo em vista o disposto no art. 13 

da Lei nº 8.112, de 11.12.1990  e no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria da Presidência nº 

037, de 01.06.1992, EMPOSSA nesta data o (a) servidor

(a)                                                                                                                                                                                                                        , 

O(a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir

com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22.06.1994, 

anexando a este TERMO, declaração quanto ao exercício ou não de cargo ou função pública. 

Para constar, eu                                                                                                                                                  , com exercício 

na Unidade                                                                              , lavrei o presente TERMO que vai assinado pela autoridade 

competente e pelo empossado.

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
___________________________________________________ 

,

CCD.020.5_FRM-DARH-10.1_R01

___________________________________________________ 
Assinatura do Empossado
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