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Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2020/PROGESP/UFAM

 

Manaus, 15 de outubro de 2020.

 

Aos gestores e aos servidores docentes e técnico-administra�vos em educação das Unidades Acadêmicas e Administra�vas da Universidade
Federal do Amazonas  

 

 

Assunto: Orientações para Agendamento de Férias - Exercício 2021.

 

Prezados Senhores,

 

1. Ao cumprimentá-los, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) apresenta abaixo as orientações a respeito do agendamento
de férias, referentes ao exercício de 2021, que norteará a comunidade de servidores docentes e técnicos administra�vos da UFAM quanto às
regras e aos procedimentos a serem adotados pela Ins�tuição, em consonância a Resolução CONSAD nº 024/2019, de 17/01/2019, e aos
disposi�vos legais per�nentes, bem como adequações necessárias em virtude da pandemia do novo coronavírus.

 

SOBRE O AGENDAMENTO

 

http://conselhos.ufam.edu.br/images/deliberacoes/resolucao-n-024compressed.pdf
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2. O agendamento de férias para o exercício 2021 compreenderá o período de 19/10/2020 a 04/12/2020, incluindo-se as
homologações feitas pelas chefias. Importan�ssimo observar este prazo, principalmente para usufruto em Janeiro/2021.

3. Todas as solicitações referentes às férias dos servidores efe�vos e temporários serão homologadas no Módulo Férias WEB do
SIGEPE, por meio do aplica�vo mobile do sistema SIGEPE Gestor, pelas chefias imediata e/ou mediata do servidor.

4. Como exceção ao item 3, terão suas férias homologadas pela PROGESP, os servidores ocupantes dos cargos de: Reitor, Vice-Reitor,
Diretor Execu�vo, Chefe de Gabinete da Reitoria, Pró-Reitores, Diretor de unidade acadêmica, Diretor de órgão suplementar, Auditor Chefe,
Procurador Chefe, Assessor da Reitoria, Ouvidor Geral, Representante da UFAM em Brasília, Secretário dos Conselhos Superiores e Coordenador
do Protocolo Geral, conforme delegações de competência exaradas nas Portarias1 GR nº 3220, de 07/11/2019 (Número SEI 0055062) e nº 3230,
de 08/11/2020 (Número SEI 0055854).

5. Ressaltamos que os servidores citados no item 4 também deverão fazer a solicitação de férias, através do seu SIGEPE pessoal e
informar a Coordenação de Registro e Movimentação - CRM através do e-mail crmdapes@ufam.edu.br.

6. Informamos que a CRM não possui aplica�vo SIGEPE Gestor para os servidores citados no item 4. Portanto, se a Coordenação não
for informada que o servidor fez a solicitação, não terá como homologá-la.

 

COMO SOLICITAR AS FÉRIAS

 

7. O servidor deverá fazer a solicitação de suas férias no seu perfil pessoal do SIGEPE pela WEB. A opção de solicitação de férias ainda
não está disponível no aplica�vo SIGEPE MOBILE (celular). Portanto, faça sua solicitação por meio de um computador/notebook.

8. Ao receber a solicitação, o chefe fará a homologação através do aplica�vo mobile SIGEPE Gestor.

9. Não será necessário encaminhar relatórios e/ou escalas de férias para a Coordenação de Registro e Movimentação - CRM, exceção
apenas aos servidores cedidos para órgãos municipais e estaduais, cujas informações de férias deverão ser encaminhadas à CRM - PROGESP, por
meio de O�cio formalizado via SEI, para fins de registro, tendo em vista que tais servidores não têm acesso ao SIGEPE.

10. No momento da solicitação, o servidor deverá marcar as opções de adiantamento de 13° ou adiantamento de férias, se assim
desejar.

11. Cabe ao servidor acompanhar o status de sua solicitação no seu perfil pessoal do SIGEPE.

12. Os registros de férias são realizados no Sistema SIAPE, que possui cronograma para abertura e encerramento de cada folha de
pagamento mensal. Desta forma, considere todos os prazos aqui orientados, a fim de não incorrer em impedimentos.

 

SITUAÇÃO DE FÉRIAS MEDIANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

 

mailto:crmdapes@ufam.edu.br
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13. Considerando que, em virtude da pandemia, houve a suspensão das a�vidades presenciais (não essenciais) desta Universidade e a
urgência de iniciar o agendamento de férias diante dos prazos de abertura do sistema SIAPE, excepcionalmente para o exercício de 2021 (ou
enquanto perdurar a pandemia), bem como pela indefinição dos calendários acadêmicos dos exercícios de 2020 e 2021, a PROGESP em
conformidade com as orientações da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), recomenda que as férias referentes ao exercício 2021 dos
servidores docentes e técnicos administra�vos ligados diretamente às a�vidades de ensino de graduação sejam, preferencialmente, realizadas
cole�vamente no mês de janeiro de 2021 e o restante dos dias (se parceladas) nos períodos intercalares dos demais períodos le�vos,
considerando a possibilidade de iniciarmos as a�vidades acadêmicas presenciais em 01/02/2021.

14. Em face da recomendação acima, aos servidores docentes que fazem jus a 45 dias de férias caberá planejar suas férias de forma
escalonada, considerando parcelamento para os meses de julho e dezembro de 2021, aguardando definição futura dos calendários acadêmicos
para revisar e/ou reprogramar tais períodos.

15. Para realizar o agendamento de férias do exercício de 2021, nas condições apresentadas neste capítulo, deverão ser observados os
seguintes itens:

a) Caso o servidor já tenha alguma parcela de 2020 iniciando em dezembro e se estendendo por todo mês de janeiro, poderá
aguardar maiores definições do calendário acadêmico e não solicitar agendamento do exercício 2021, a priori;

b) Ainda que o servidor já tenha férias agendadas durante todo o mês de Janeiro/2021 e deseje agendar férias do exercício
de 2021 (visando o recebimento de 1/3 de férias), é possível programar o agendamento de 1 (um) dia de férias e o restante
poderá ser dividido conforme sugerido no item 14;

c) Com base na recomendação feita neste capítulo sobre férias cole�vas, os períodos agendados em janeiro/2021 não serão
passíveis de interrupção;

d) Servidores que ainda não agendaram férias de 2019 e 2020 devem providenciar urgentemente o agendamento para iniciar o
usufruto em dezembro de 2020, visto o que norma�za a Resolução CONSAD nº 024/2019 sobre acúmulo de períodos de férias;

e) Planejar esta recomendação em observância ao inteiro teor do Art. 12 da Resolução CONSAD nº 024/2019, incluindo aquelas
a�vidades ins�tucionais que devam estar em pleno funcionamento durante as a�vidades acadêmicas.

 

16. Por fim, salientamos que os servidores em usufruto de licença capacitação, afastamento para par�cipação em programa de pós-
graduação e que não agendaram as férias do exercício 2020, terão seu agendamento de férias realizado nos termos da Orientação Norma�va nº
10/2014, de 03/12/2014.

17. Em caso de dúvidas, favor encaminhar para crmdapes@ufam.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo
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Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

 

---------------------------------------------------------------------------
1 (PROCESSO DAS PORTARIAS – 23105.009192/2019-65).

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Vanusa do Socorro de Souza Firmo, Pró-Reitora, em 16/10/2020, às 09:38, conforme horário
oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0339315 e o código CRC D4295E22.

 

 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administra�vo da Reitoria
(Térreo), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2240 
CEP 69080-900, Manaus/AM, secretariaprogesp@ufam.edu.br 

progespgabinete@ufam.com.br 

Referência: Processo nº 23105.036861/2020-13 SEI nº 0339315

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

