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Informações aos novos servidores: 

1. A posse será coletiva e ocorrerá no dia 3/9, às 14 horas, no Auditório Andrelino Bento 

Filho, localizado na sede do MPDFT – Praça do Buriti, Lote 2;

2. Familiares poderão ser convidados;

3. Nos dias 3 e 4 de setembro, será oferecido o curso de ambientação;

4. Preencha os formulários eletrônicos de posse disponíveis na página do candidato no 

sítio do Ministério Público da União (MPU) : http://www.mpu.mp.br/concurso;

5. Agende horário no Departamento de Atendimento à Saúde (DAS), pelo telefone 3343-

9513 (Praça do Buriti, Lote 2, Térreo – Sede do MPDFT), para fins de homologação 

do laudo médico.  Os nomeados que realizaram consultas com médicos públicos não 

precisam homologar o laudo médico;

6. Em razão  do  volume  de  nomeação,  o  candidato  deverá  agendar  horário  junto  ao 

Departamento de Gestão de Pessoas para a entrega da documentação e a  entrevista, 

pelos telefones 3343-9047 e 3343-9162;

7. A  documentação  deve  estar  completa  antes  do  agendamento.  O  horário  de 

funcionamento  para  a  entrega  da  documentação  é  das  12h30  às  18h  (Eixo 

Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, sala 524-B, Sede do MPDFT);

8. É necessário ainda que o candidato se atente para a validade das certidões; pois, se 

estiverem vencidas, não serão aceitas;

9. Os  nomeados  que  vão  participar  da  posse  coletiva  não  poderão  entregar  a 

documentação na data do evento. O prazo para recebimento da documentação, nesse 

caso, será até as 18 horas do dia 2 de setembro.

http://www.mpu.mp.br/concurso
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10.  As dúvidas em relação à documentação podem ser esclarecidas por meio da página do 

candidato, no sítio http://www.mpu.mp.br/concurso;

11. Após tomar posse, os servidores participarão de curso de ambientação nos dias 3 e 4 

de setembro.

http://www.mpu.mp.br/concurso

