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LIBERAÇÃO DO MÓDULO FÉRIAS DO SIGRH 

 

Prezados Servidores,  

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progp), por intermédio da Divisão de 
Administração de Pessoal (Dipes), informa às unidades acadêmicas, administrativas, aos servidores 
docentes, técnicos administrativos e professores substitutos que foi implantado, em 22/08/2016,  o 
Módulo-Férias do SIGRH para alterações das férias remanescentes de 2016 e programações das 
férias de 2017. 

O Módulo Férias-SIGRH, além de agilizar os procedimentos, trará maior comodidade e possibilitará que 
os servidores, bem como as chefias imediatas, acompanhem diariamente as alterações e programações 
das férias regulamentares. 

O acesso ao sistema SIGRH é realizado através de senha individual e intransferível, portanto, cada 
servidor é o responsável pelo registro e acompanhamento das suas férias. As chefias 
imediatas, além de programarem as suas férias, deverão homologar cada alteração ou marcação 
de férias de todos os servidores sob sua chefia, o que dispensa, a partir dessa data, o 
encaminhamento das notificações de férias impressas, pela Divisão de Administração de Pessoal.  

A programação das férias referentes ao exercício 2017 será realizada, exclusivamente,  através do 
Módulo Férias-SIGRH e deverá ser realizada no período de 22/08/2016 a 15/10/2016, 
impreterivelmente.  A data limite de 15/10/2016 atende a OS 62/2014, mas alertamos que as férias 
programadas após o 5º dia útil de outubro só serão homologadas em novembro, devido ao 
cronograma SIAPE.  
 
Aqueles servidores que completarão o interstício de 12 meses de efetivo exercício em 2016 deverão 
programar as férias regulamentares do exercício 2016 e do exercício 2017. 

 Acesso ao Módulo, Manuais e Perguntas Frequentes: 

Para obter êxito no acesso ao Sistema SIGRH todos os servidores deverão ter e-mail institucional 
cadastrado na Divisão de Administração de Pessoal, e se autocadastrar no Sistema, conforme alertado 
nos treinamentos oferecidos, cujos manuais se encontram disponíveis na página da PROGP, no 
endereço http://www.ufsj.edu.br/progp/ferias.php 
 
Cabe esclarecer também que os parâmetros do Módulo Férias-SIGRH obedecem rigorosamente à 
legislação pertinente às férias regulamentares dos servidores públicos civis da União. Por isso, caso 
ocorra alguma crítica durante a utilização do Módulo, solicitamos que antes de encaminhar o 
questionamento para o e-mail do sereg@ufsj.edu.br, sejam acessados os Manuais do Servidor e da 
Chefia, bem como as “Perguntas Frequentes”, também disponíveis no endereço 
http://www.ufsj.edu.br/progp/ferias.php. A dúvida surgida já pode ter sido tratada pela Divisão de 
Administração de Pessoal. 
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No Módulo Férias do SIGRH serão realizadas somente as alterações e programações das férias. 
Para a interrupção, os procedimentos e os casos permitidos não foram alterados. Prevalecem os 
anteriores, já previstos na Ordem de Serviço/REITORIA/62/2014 e suas alterações, bem como as 
permissões estabelecidas pelo art. 80, da Lei 8.112/1990. 

 Importância do e-mail institucional: 

Sem o e-mail institucional o servidor não conseguirá finalizar o seu autocadastro e programar as suas 
férias.  A chefia imediata também não receberá a informação de alteração das férias dos servidores 
sob sua chefia, para a homologação. Portanto, todos os servidores deverão cadastrar seu e-mail 
institucional. 

Para tanto, basta acessar o endereço http://www.ufsj.edu.br/ntinf/instrucoes_solicitacao_servico.php e  
encaminhar para o Ntinf, através de Formulário Eletrônico, as informações abaixo: 

 CPF (Ex: 000.000.000-00) 
 Nome Completo 
 3 (três) Sugestões para o e-mail institucional, em ordem de preferência 
 E-mail alternativo - deve ser um e-mail válido, para receber as informações da solicitação, bem 

como os dados de acesso do e-mail  institucional criado. 

Após a criação do e-mail institucional, a informação deverá ser encaminhada para o e-mail 
sereg@ufsj.edu.br 

 

 Autocadastro no SIGRH: 

Após criar o e-mail institucional, o servidor deverá realizar seu autocadastro  e aguardar 24 horas para 
que o sistema SIGRH possa processar a informação.  Para realização do autocadastro basta acessar o 
endereço https://sig.ufsj.edu.br/admin/auto_cadastro/form.jsf?origem=7 

Caso surjam dúvidas durante o autocadastro no Módulo, o servidor deverá encaminhá-las para o 
e-mail sereg@ufsj.edu.br.  

 

 Calendário para as alterações e programação do exercício 2017 

Além do período estabelecido para a programação das férias referentes ao exercício 2017, 
(22/08/2016 a 15/10/2016), e o prazo mínimo de 60 dias de antecedência para as alterações,  o 
servidor deverá ficar atento ao calendário mensal. O Calendário obedecerá ao Cronograma SIAPE,  
acompanhará o prazo para a homologação do Ponto Eletrônico, ou seja, até o 5º dia útil de cada 
mês,  o qual será informado mensalmente pela Divisão de Administração de Pessoal, através de 
Informativo DIPES/PROGP. 
 

Portanto, é fundamental que todos observem os prazos constantes nos Informativos DIPES para que 
nenhuma informação deixe de ser processada no SIAPE.  
 
Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas poderão ser obtidos através dos e-mails 
sereg@ufsj.edu.br e dipes@ufsj.edu.br 
 
Atenciosamente,  
 
Equipe Divisão de Administração de Pessoal/PROGP/SEREG 
Em 23/08/2016 
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