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COMUNICADO

Assunto: Agendamento de férias do Exercício 2022 via módulo “Férias” do SIGEPE

Em atenção ao COMUNICA SIAPE nº 558120/2017, O.N. nº 02/2011 e Arts. 77 ao 79 da Lei nº 8.112/90, comunicamos:
A partir da data de publicação deste Comunicado, os servidores efetivos regidos pela Lei nº 8.112/90 e os contratados temporariamente nos
termos da Lei nº 8.745/93, deverão iniciar o procedimento de programação de férias do exercício 2022 através do módulo “Férias”,
disponível na plataforma SIGAC Servidor/Pensionista do Ministério da Economia, que poderá ser acessado através do link:
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login
Importante!!!
1) As férias deverão ser agendadas respeitando o calendário acadêmico e o interesse da administração.
2) Após a programação das férias, o servidor receberá um e-mail com remetente Sigepe.não-responda@planejamento.gov.br, titulo:
Solicitação de Férias.
2) O E-mail deverá ser encaminhado para a chefia imediata aprovar o período solicitado.
3) A chefia imediata encaminhará o e-mail com a autorização para Gestão de Pessoas do seu Câmpus de Exercício ou Coordenadoria de
Cadastro e Movimentação, na hipótese de servidor em exercício na Reitoria, que realizará a homologação no Siape.
Para maiores informações quanto ao procedimento e a legislação pertinente, disponibilizamos o Manual, que poderá ser acessado através
do link: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article?layout=edit&id=253
Esta Diretoria, por meio da Coordenadoria de Cadastro e Movimentação, coloca-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas através
do e-mail ccm@ifsp.edu.br.
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