
  

01 Cadastrei meu e-mail institucional, realizei o meu autocadastro no SIGRH, mas o 

sistema não está reconhecendo o meu cadastro. O que devo fazer? 

 

Nesse caso,  o servidor deverá encaminhar a informação para o suporte do Ntinf no 

endereço suporte@ufsj.edu.br para a verificação de inconsistências técnicas do 

sistema. 

 

02 Estou com dúvidas sobre a alteração e programação das minhas férias. Qual o 

procedimento a seguir? 

 

Primeiramente, o servidor deverá verificar se a dúvida já não foi sanada pelas 

“Perguntas Frequentes”. Caso negativo, o questionamento deverá ser encaminhado 

para o e-mail do Setor de Registro sereg@ufsj.edu.br 

 

03 Qual o prazo para programação de férias para o exercício 2017? 

 

As programações de férias referentes ao exercício 2017 deverão ser 

realizadas no período de 22 de agosto de 2016 a 15 de outubro 2016, e 

deverão ser realizadas unicamente através do Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Humanos (SIGRH)- Módulo-Férias. (item 1.9 da Ordem de Serviço/Reitoria nº 

62/2014, com alterações dadas pelas OS 63 e 89, de 2014.) 

 

04 - Qual o prazo para eu alterar as minhas férias? 

   

As solicitações de concessão e alteração de férias deverão ser processadas através do 

SIGRH–Módulo Férias, impreterivelmente, com  60 (sessenta) dias de 

antecedência do início da etapa, (item 1.5 da Ordem de Serviço 62/2014) 

 

O prazo de 60 dias visa a garantir que o servidor receba o terço constitucional  e seja  

respeitado o cronograma SIAPE. 

 

O prazo mensal para as alterações obedecerá ao cronograma SIAPE  e 

acompanhará o prazo de homologação do Ponto Eletrônico, ou seja, até o 5º 

dia útil de cada mês. Mensalmente, a data será divulgada através do Informativo 

Dipes/Progp. 

  

 

05 – Posso acumular minhas férias do exercício 2017 para 2018? 

 

De acordo com o disposto no Art. 77 da Lei nº 8.112/1990, é vedado a 

acumulação de férias para o exercício seguinte, exceto por necessidade imperiosa 

do serviço, ou reprogramação em virtude de licença à gestante, licença 

paternidade e licença a adotante. (4.1 da OS 62/2014) 

 

 

 

mailto:suporte@ufsj.edu.br
mailto:sereg@ufsj.edu.br


 

06  Quantos dias de férias eu faço jus? 

 

O servidor Técnico Administrativo fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 

exercício correspondente ao ano civil.  

 

O servidor ocupante de cargo efetivo do Magistério Superior fará jus a 45 

(quarenta e cinco) dias anuais de férias, exceto se afastado para exercício de 

cargo em comissão em órgão não integrante das instituições federais de ensino 

superior, caso em que fará jus a 30 (trinta) dias. (OS 62/2014) 

 

O docente contratado nos termos da Lei 8.75/1993 faz jus a 30 dias de férias, os 

quais serão usufruídos em parcela única. 

 

07 - Em quantas parcelas posso dividir as minhas férias? 

 

Conforme §3º do art. 77 da Lei 8.112/1990(RJU) as férias poderão ser parceladas em 

até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da 

administração pública. 

 

 

08 Quem é o responsável pelo controle de férias da unidade/setor?  

 

É de inteira responsabilidade dos gestores das unidades administrativas e 

acadêmicas o controle de programação de férias de seus servidores. (item 1.6 da 

OS/Reitoria 62/2014) 

 

09 Acabei de ser admitido, a partir de quando poderei usufruir as minhas férias? 

 

Para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 meses de efetivo 

exercício e para os demais períodos as férias poderão ser solicitadas a partir de 1º 

de janeiro de cada ano civil (2.3 da OS/Reitoria 062/2014) 

 

10 – Posso programar minhas férias no período letivo? 

 

A programação de férias de técnicos e docentes em exercício nas unidades 

acadêmicas deverá sempre estar em consonância com o Calendário Acadêmico, 

para que não haja transtornos nas atividades da área. (item 1.3 OS/Reitoria nº 

62/2014) 

 

11 Eu posso programar as minhas férias para qualquer período? 

 

A programação das férias deve ser previamente elaborada pela chefia imediata, 

de acordo com o interesse da Administração e, sempre que possível, atender aos 

interesses do servidor. (item 1.1, da OS/Reitoria nº 062/2014) 



 

12 - Eu posso interromper minhas férias para participar de bancas de concurso? 

Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias que não tenham respaldo na 

legislação em vigor. A participação em eventos acadêmicos não justifica 

interrupção de férias. ( item 8.3 da OS 62/2014) 

 

13 – Quais motivos permitem a interrupção das minhas férias? 

 

Conforme art. 80 da Lei 8.112/90 “As férias somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço 

militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 

máxima do órgão ou entidade.”(grifos nossos)  

   

Não serão aceitas solicitações de interrupção de férias encaminhadas diretamente pela 

chefia do servidor, tendo em vista que a interrupção só poderá ocorrer pelos motivos 

elencados no item 8.1 (da OS 62/2014), ou em casos excepcionais, de imprescindível 

necessidade do serviço e mediante solicitação da autoridade máxima do órgão (OS 

62/2014).  

 

“Nos casos em que a necessidade de interrupção for declarada pelo Reitor, a 

Pró- Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) emitirá 

portaria para a efetivação da interrupção das férias.” 

 

14 – As interrupções de férias também serão processadas no Módulo-Férias do SIGRH? 

 

Primeiramente, deve-se ficar atento ao motivo da interrupção, pois não serão aceitas 

solicitações de interrupção de férias que não tenham respaldo na legislação 

em vigor.  

 

Também não serão aceitas solicitações de interrupção de férias encaminhadas 

diretamente pela chefia do servidor à Progp, tendo em vista que a interrupção só 

poderá ocorrer pelos motivos elencados na questão 13, ou em casos excepcionais, de 

imprescindível necessidade do serviço e mediante solicitação da autoridade máxima 

do órgão, o Reitor.  

 

Nos casos em que a necessidade de interrupção for declarada pelo Reitor, a Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) emitirá portaria para a 

efetivação da interrupção das férias.  

 

Em suma: chefia imediata encaminha Memorando Eletrônico (via SIPAC) para Reitoria 

e,  caso seja deferida a interrupção,  a Reitoria encaminha para a PROGP para emissão 

de portaria. 

 

15  O período das férias interrompidas poderá ser parcelado normalmente? 

Não. Conforme parágrafo único, do art. 80, da Lei 8.112/1990, o restante do período 

interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77 da mesma 

lei. 



 

16 Eu receberei o adicional de férias em todas as parcelas das férias? 

 

Não. No caso de parcelamento de férias, o valor do adicional de férias será 

pago integralmente quando da utilização do primeiro período. (§ 4°, art. 20 da ON 

02/2011) 

 

17 Em que meses é permitido solicitar o adiantamento da gratificação natalina? 

 

O recebimento antecipado de 50% da gratificação natalina, no caso de 

parcelamento, é opção do servidor quando da programação ou reprogramação, 

podendo ser requerida em qualquer das etapas, desde que as parcelas sejam 

anteriores ao mês de junho de cada ano. (6.4 da OS 62/2014) 

 

18 - O que é adiantamento de férias e como funciona? 

 

O recebimento de 70% de antecipação de férias, calculado sobre a 

remuneração do período de gozo das férias, é opção do servidor quando da 

programação ou reprogramação e tomará por base a sua situação funcional no 

respectivo período. No caso de parcelamento, a antecipação das férias será paga 

proporcionalmente a cada período da parcela.   

 

A antecipação da remuneração de férias integrais ou parceladas será 

descontada em parcela única, na folha de pagamento seguinte ao mês do 

início das férias. (6.2 e 6.3 da OS 62/2014) 

 

 

19  Posso cancelar minhas férias depois de iniciadas? 

O cancelamento de férias já pagas deverá ser somente em situações 

excepcionais e de interesse da administração. 

O procedimento de cancelamento ou a perda de direito das férias implicará em 

devolução da remuneração de férias, na forma prevista no Art. 46 da Lei nº 

8.112/1990.(9.1 e 9.2 OS 62/2014) 

20  Até o mês de junho, caso tenha optado, receberei 50% da minha Gratificação 

Natalina. Esse adiantamento tem dedução? Em novembro receberei a outra metade 

integral? 

 

Não há nenhuma dedução no adiantamento da gratificação natalina. Os valores do PSS 

e do Imposto de Renda serão descontados em novembro, integralmente.  

 

 

21  Em que mês eu receberei o adicional das minhas férias? 

 

O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias 

antes do seu início. ( § 2°, art. 20 da ON 02/2011) 

 



22  Recebi o meu adicional de férias e no mês subseqüente tive progressão retroativa. 

Tenho direito a receber a diferença das férias? 

 

Sim. Quando ocorrer alteração da situação funcional ou remuneratória em qualquer das 

etapas de gozo das férias, o acerto será efetuado proporcionalmente aos dias do mês 

em que ocorreu o reajuste ou alteração. (§ 3°, art. 20 da ON 02/2011) 

 

 

 

23 Tinha férias programadas e antes de iniciar o usufruto entrei de Licença para 

tratar da saúde, poderei reprogramá-las? 

 

Sim. Conforme §1º da ON 10/2014, “As férias programadas, cujos períodos coincidam, 

parcial ou totalmente, com períodos de licenças ou afastamentos, legalmente instituídos, 

devem ser reprogramadas, vedada a acumulação para o exercício seguinte. 

 

§2º Quando não for possível a reprogramação das férias no mesmo ano, 

excepcionalmente, será permitida a acumulação de férias para o exercício seguinte, nos 

casos de:  

 

I - licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; e 

II - licenças para tratar da própria saúde, exclusivamente para os 

períodos considerados de efetivo exercício, conforme art. 102 da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990. (ON 10/2014) 

 

24 Durante o usufruto das minhas férias fui acometido de doença. A Licença para 

tratamento de saúde interromperá minhas férias e eu poderei usufruí-las em outro 

momento oportuno? 

 

Não.  É vedada a concessão de licença ou afastamento, a qualquer título, 

durante o período das férias sendo considerados como licença ou afastamento os 

dias que excederem o período das férias. (Art. 19 da ON 02/2011) 

 

25 Durante afastamento para estudo (Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado,  faço 

jus  às férias regulamentares? 

 

Sim.  A partir de janeiro de 2015 a programação de férias concomitante com 

afastamento passou a ser possível, em função da publicação da ON 10/2014. 

 

O servidor em usufruto de licença capacitação, afastamento para participação em 

programa de pós-graduação stricto sensu no país ou para estudo ou missão no exterior 

com remuneração, fará jus às férias, que, se não forem programadas, serão 

registradas e pagas a cada mês de dezembro. (ON 10/2014) 



 

26  Durante o interstício de 12 meses me afastei para acompanhar pessoa doente da 

família.  Esse afastamento irá interferir nas minhas férias? 

 

O servidor que não tenha completado doze meses de efetivo exercício e 

que entrar em licença por um dos motivos abaixo especificados terá que completar o 

referido período quando de seu retorno:  

I - tratamento de saúde de pessoa da família, ressalvados os primeiros trinta  dias, 

considerados como de efetivo exercício;  

II - atividade política, a partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao 

da eleição, somente pelo período de três meses;  

III - tratamento da própria saúde que exceder o prazo de 24 meses;  

IV - por motivo de afastamento do cônjuge. (§ 4º, art. 5º da ON 02/2011) 

 

27  Tinha férias programadas, mas vou aposentar antes de usufruí-las. Eu perderei as 

minhas férias? 

 

O servidor exonerado, aposentado ou demitido de cargo efetivo ou destituído de 

cargo em comissão, que não tenha usufruído férias, integrais ou proporcionais, tem 

direito à indenização do benefício adquirido e não gozado. A indenização será 

calculada sobre a remuneração do mês correspondente à data da vacância do cargo. 

 

Na hipótese de férias relativas ao exercício em que ocorreu a vacância, a 

indenização será proporcional a 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou 

fração superior a 14 (quatorze) dias, acrescida do respectivo adicional de férias (OS 

62/2014 e ON 02/2011) 

 

28 Vou substituir meu Chefe durante suas férias regulamentares. Como devo proceder? 

 

No caso de substituição de FG ou FCC, deve haver a comunicação da 

substituição por parte do dirigente da unidade ou órgão à chefia imediata para 

posterior encaminhamento à PROGP.  Basta encaminhar um Memorando Eletrônico 

informando o período da substituição para a PROGP. 

 

No caso de substituição de CD deve haver a solicitação da substituição por 

parte do dirigente da unidade ou órgão à Reitoria para posterior encaminhamento à 

PROGP. Basta encaminhar um Memorando Eletrônico informando o período da 

substituição para a REITORIA. 

 

29  Sou chefe de Setor e substitui o diretor durante  10 dias das suas férias 

regulamentares. Eu receberei a minha FG acumulada ao valor da CD referente aos 10 

dias de substituição? 

 

O servidor que já receba FG e substituir uma CD receberá a diferença dos dias de 

substituição. Calcula-se 10 dias da CD e subtrai do valor de 10 dias da FG. Assim ele 

fará jus à FG integral, mais a diferença da CD referente aos 10 dias. 



 

30  Em que situação é possível designar substituto para as chefias? 

 

Constituem casos de substituição os afastamentos do titular em decorrência de:  

 

a) férias regulamentares;  

b) afastamento para estudo ou missão no exterior, conforme regulamento contido no 

Decreto nº 2.794, de 1998;  

c) ausências no serviço para doar sangue (1 dia); alistamento eleitoral (dois dias); 

casamento (oito dias), falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos (oito dias 

consecutivos); 

d) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme 

disposto  o Decreto nº 2.794, de 1998; 

e) júri e outros serviços obrigatórios previstos em lei;  

f) licença à gestante, à adotante e à paternidade; g) licença para tratamento da própria 

saúde;  

h) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

i) afastamento preventivo (até 60 dias, prorrogável por igual período) e 

j) participar de comissão de sindicância (trinta dias, prorrogável por igual período) e 

processo administrativo disciplinar ou de inquérito (sessenta dias, prorrogável por igual 

período). 

Os afastamentos do titular no interesse do serviço, não ensejam pagamento de 

substituição, de acordo com a Orientação Normativa SAF nº 96, de 1991 , que assim 

dispõe:  

“ O titular de cargo em comissão não poderá ser substituído, nos termos do art. 

38 da Lei nº 8.112, de 1 990, durante o período em que se afastar da sede para 

exercer atribuições pertinentes a esse cargo.” (Oficio 146/2005 e OS 62/2014) 

 

31 No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ a substituição é 

automática?  

 

No caso de substitutos indicados no Regimento Geral da UFSJ ou no 

regimento interno das unidades, ou ainda, previamente designados pelo Reitor, a 

substituição será automática, devendo, no entanto, ser comunicado à 

PROGP/DIPES os períodos de substituição, via SIGRH, para fins de pagamento 

e registro. (OS 62/2014)  

 

32 Quem responderá pela unidade caso o substituto imediato, indicado no Regimento, 

esteja impossibilitado de substituir o titular?  

 

Conforme item 10.11, da OS 62/2014, essa substituição será automática e cumulativa 

nas hipóteses de afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, 

sendo que o substituto eventual não poderá escusar-se do dever da 

substituição, devendo exercê-la com zelo e dedicação. 

(...) 



Coordenadores de curso, Diretores de Centro e Chefes de Departamento, não podem 

gozar de férias juntamente com seus substitutos previstos nos respectivos 

regimentos, exceto quando autorizados pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

ou pela Reitoria, conforme o caso. (Redação dada pela Ordem de Serviço nº 063, de 

22 de agosto de 2014) 

 

Conforme §3º do art. 39 do Regimento Geral da UFSJ, “Nas ausências ou nos 

impedimentos do chefe e do subchefe responde interinamente pela chefia do 

Departamento um docente desse Departamento em pleno exercício de suas 

atividades acadêmicas.” (grifei) 

 

Caso o substituto imediato, indicado no Regimento, esteja impossibilitado de substituir 

o titular, a chefia deverá enviar um Memorando Eletrônico justificando a 

impossibilidade da substituição pelo substituto previsto no Regimento Geral da UFSJ, 

para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, para autorização. Na ausência do Pró-

Reitor da Proen ou de seu substituto legal, o Memorando Eletrônico deverá ser 

encaminhado para a Reitoria. 

 

Após deferimento, o Memorando Eletrônico deverá ser encaminhado para a Divisão de 

Administração de Pessoal, para providências, observado o cronograma SIAPE. 

 

33 Como poderei acompanhar a programação das minhas férias? 

O servidor poderá acompanhar a programação de suas férias através do 

Portal de Serviço do Servidor – SIGEPE, no endereço https://www.servidor.gov.br/ 

 

Vale lembrar que o SIGAC – Sistema de Gestão de Acesso será o novo sistema de 

acesso ao SIGEPE Servidor e Pensionista e ao SIGEPE Móbile.  Para que não ocorram 

inconsistências no acesso, o servidor deverá criar uma senha no SIGAC.  

Para tanto, basta seguir os seguintes passos: 

1. Acessar: gestãodeacesso.planejamento.gov.br 
2. Selecionar a opção “Primeiro acesso”, no campo “Precisa de Ajuda?” 
3. Seguir as instruções apresentadas em tela. 
 
 

       Crie a sua senha no SIGAC o quanto antes no endereço 
       https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br/ 

 

O servidor também poderá acompanhar a programação das férias através do SIGRH. 

No caso de dúvidas acesso a página 14 do Manual de Acesso do Servidor,   no endereço 

http://www.ufsj.edu.br/progp/ferias.php 

https://www.servidor.gov.br/
https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/progp/ferias.php


 

34 Posso adequar a programação das minhas férias com as férias escolares dos meus 

filhos? 

Conforme Art. 27, da Orientação Normativa nº 02/2011, “As férias dos servidores 

que tenham filhos em idade escolar serão concedidas, preferencialmente, no 

período das férias escolares.” (grifos nossos) 

 

35  Meu cônjuge também é servidor federal na UFSJ. Poderemos programar nossas férias 

para o mesmo período? 

Os servidores membros de uma  mesma  família  que  tenham  exercício  na UFSJ  

poderão  usufruir  férias  no  mesmo  período,  desde  que  requeiram  e  não  haja 

prejuízo das atividades das unidades acadêmicas ou administrativas. (2.5 da OS 

62/2014) 

 

36 O professor contratado nos termos da Lei 8.745/1993 faz jus a férias regulamentares? 

Sim. Ele também deverá programar as suas férias no SIGRH, observando 

rigorosamente o calendário acadêmico. Nos casos de professores contratados para 

períodos inferiores a 12 meses,  as férias serão indenizadas no ato da  rescisão 

contratual, na proporção dos meses trabalhados. 

As disposições da Orientação Normativa 02/2011, que normatiza as férias dos 

servidores públicos efetivos, aplicam-se, no que couber, ao contratado por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

(art. 26 da ON 02/2011) 

37  Ausentei-me do trabalho e pretendo repor as ausências com alguns dias das minhas 

férias. Para tanto, retornarei das férias antes da data final prevista.  Isso é permitido? 

Não. Conforme §2º do art. 77, da Lei 8.112/1990, “É vedado levar à conta de férias 

qualquer falta ao serviço.” 

38  Sou Técnico de Laboratório e esporadicamente opero Máquina de Raio X. Eu poderei 

usufruir 20 dias de férias em cada semestre?  

É irregular a concessão de férias semestrais de vinte dias consecutivos, prevista no art. 

79 da Lei 8.112/90, aos servidores que não operem direta e PERMANENTEMENTE 

com Raios X ou substâncias radioativas. O servidor que está sujeito apenas a risco 

potencial de exposição à irradiação ionizante não faz jus a férias semestrais. 

(TCU – ACÓRDÃO 1568-21/2014 – PLENÁRIO) 

As informações registradas no Laudo Técnico elaborado pela equipe de Segurança do 

Trabalho deverão ser analisadas, caso a caso. 



 

39 Minhas férias estavam programadas e registradas no Ponto Eletrônico, todavia deixei 

para usufruí-las, informalmente, em momento mais oportuno, há algum  

impedimento?   

Sim. Não é permitido, em hipótese alguma, que o servidor usufrua férias em 

desacordo com as parcelas registradas no SIAPE. Por falta de amparo legal, as férias 

usufruídas em desconformidade ao registro serão consideradas como falta ao 

serviço. (OS 62/2014) 


