MANUAL DO SIGEPE FÉRIAS – SERVIDOR

Passo1:
Entrar no site

Passo 2:
Caso ao entrar no site apareça a
seguinte mensagem, não se
preocupe! Clique em “Avançado”.

Passo 3:
Então nesse momento para seguir você clica
em:
Ir para gestaodeacesso.planejamento.gov.br
(não seguro)

Passo 4:
Agora você deverá fazer login para
entrar no Sigepe.
Caso tenha bloqueado a senha, deverá
solicitar o desbloqueio na secretaria da
SGP (sgp@unilab.edu.com).

Passo 5:
Agora você clica em
“Sigepe Servidor e
Pensionista”.

Passo 6:
Clique em solicitar férias.

Atenção! Antes atualize seus e-mails:
Dados cadastrais > Dados pessoais>
atualizar> e-mail pessoal e e-mail
institucional.

Passo 7:
Você deverá clicar sobre o exercício que deseja incluir ou alterar as férias.
Obs.: As situações dos exercícios passados devem ser
desconsideradas, pois o sistema ainda não era utilizado.

Passo 8:
Quando você for incluir deverá preencher com as datas de início das férias, a
quantidade de dias, e caso queira, adiantamento de salário e/ou adiantamento
de 13º.
Obs.1: o adiantamento do 13º só poderá ser pedido em uma parcela e até junho.
Obs.2: o adiantamento de salário será descontado na folha seguinte.

Passo 9:
Quando você for alterar férias, aparecerão
apenas as parcelas que ainda podem ser
alteradas.

Passo 10:
Em seguida, clicar em “Fazer Solicitação” surgirá uma
tela de confirmação.
Lembramos que a programação das férias deve ser
previamente elaborada junto com a chefia imediata,
de acordo com o interesse da Administração e,
sempre que possível, atender aos interesses do
servidor, conforme estabelecido no art. 15 da
Orientação Normativa/SEGRT n.02/2011.

Passo 11:
Após a confirmação surgirá a tela abaixo:

Atenção! Fique atento nesta tela às seguintes informações:
1. Setor para onde foi enviado e-mail, caso não seja seu setor de exercício, entre em contato com a SGP
pelo e-mail ferias@unilab.edu.br;
2. Os e-mails dentro dos parênteses, devem ser: primeiro, o e-mail da unidade de exercício;
3. Segundo, o seu e-mail institucional cadastrado no SIGEPE. Caso não esteja correto, significa que você
não atualizou seus dados cadastrais. (Para Atualizar: Menu inicial > Dados Cadastrais > Dados Pessoais
> Atualizar> E-mail Pessoal e E-mail Institucional).

Passo 12:
Será enviado um e-mail para a unidade de exercício do servidor e para o seu email institucional com a solicitação de programação/reprogramação feita no
SIGEPE-Férias.
Atenção! Caso você seja o chefe da unidade, deverá encaminhar o e-mail para
a unidade superior, para que sua chefia imediata visualize.

Passo 13:
A chefia irá conferir a programação/reprogramação e, se de
acordo, proceder o processo de homologação.
Atenção! A Chefia deverá consultar o Manual do Homologador.

Passo 14:
Após a homologação da chefia você receberá no seu e-mail
(cadastrado como pessoal no SIGEPE) a confirmação da
homologação e a programação, como no exemplo abaixo.

