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Férias1

▸ Voltar para o sumário



Definição
Dias de descanso ao qual o servidor faz jus, com direito a 1/3 a 
mais no salário, pagos na primeira parcela. 

É um direito do servidor, que é usufruído no interesse da 
administração, sendo devida a autorização da chefia imediata.

▸ Voltar para o sumário



Requisitos básicos
▸ Para o primeiro período aquisitivo serão exigidos 12 (doze) 

meses de efetivo exercício ou 180 (cento e oitenta) dias para 
quem possuir férias especiais (operadores e técnicos de Raio 
X).

▸ Após o primeiro período exigido, a cada mudança de ano civil o 
servidor fará jus a férias

▸ Voltar para o sumário



Informações gerais
▸ Os servidores técnico-administrativos farão jus a 30 (trinta) dias de 

férias por exercício;

▸ Os servidores docentes das carreiras de Magistério Superior ou 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico farão jus a 45 

(quarenta e cinco) dias de férias por exercício;

▸ Os servidores que operam direta e permanentemente com Raios X ou 

substâncias radioativas, farão jus a 40 (quarenta) dias de férias;
▸ Voltar para o sumário



Informações gerais

▸ As férias serão usufruídas durante o ano civil a que se 
referem e poderão ser acumuladas até o máximo de 02 
(dois) períodos, no caso de necessidade do serviço.
o Por exemplo, as férias relativas ao exercício de 2021, devem ser 

usufruídas até 31 de dezembro de 2022.



Informações gerais

▸ As férias poderão ser parceladas em até 03 (três) períodos, 
independente do número de dias em cada um deles, com 
exceção das férias dos servidores que operam com Raios X 
ou substâncias radioativas.
o Os servidores que operam direta e permanentemente com Raios X ou 

substâncias radioativas, farão jus a 40 (quarenta) dias de férias, 
obrigatoriamente, sendo 20 (vinte) dias consecutivos por semestre de 
atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.



Efeitos financeiros
▸ Após efetuar a programação de férias, o valor 

correspondente a 1/3 da remuneração do servidor (previsto 
na Constituição Federal) será lançado automaticamente na 
folha de pagamento anterior ao mês em que o servidor for 
usufruir sua primeira parcela
! Em caso de parcelamento de férias, o valor do adicional de férias (1/3) será pago 

integralmente quando do usufruto do primeiro período, com exceção dos servidores 
que operam com Raios X ou substâncias radioativas, que farão jus ao adicional em 
relação a cada período, proporcional a 20 (vinte) dias.

▸ Voltar para o sumário



Efeitos financeiros
▸ Ao realizar a programação de férias no sistema, é possível 

solicitar o adiantamento de até 70% da remuneração do 
mês, valor este que será descontado no mês subsequente.

▸ Ao realizar a programação de férias no sistema, é possível 
solicitar o adiantamento apenas da primeira parcela da 
gratificação natalina, caso ainda não tenha sido recebida. A 
segunda parcela da gratificação natalina não poderá ser 
antecipada. O desconto deste valor será realizado no mês 
de dezembro.



A partir da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 003 de 26 de 
maio de 2017 da Universidade Federal Fluminense, a 

utilização do Módulo - Férias Web do Sistema Integrado 
de Gestão de Pessoas - SIGEPE passou a ser de caráter 
obrigatório para solicitar, alteração e homologação de 

férias dos servidores.

2 Férias Web

▸ Voltar para o sumário



Solicitação de 
férias
▸ As férias serão marcadas ou alteradas pelo servidor com 

pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
usufruto, exclusivamente por meio do Módulo Férias Web do 
SIGEPE.
! Apesar da determinação normativa, o sistema permite a 

homologação até o fechamento da folha de pagamento anterior ao 
início da parcela. ▸ Voltar para o sumário



As férias não podem 

ser agendadas pelo 

aplicativo SIGEPE 

mobile, apenas pelo site 

acessado através de um 

computador/notebook!
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▸ 1º passo: Acesse o Portal 
https://servidor.gov.br e clique 
no ícone “Sigepe Servidor e 
Pensionista”.



▸ 2º passo: Se você possui 
Certificado Digital, clique no 
botão "Certificado Digital" e 
informe seu código PIN. Se não 
possuir o Certificado, informe 
seu CPF e senha para fazer o 
login



▸ Vídeo (não disponível no PDF. 
Para assistir clique aqui

https://youtu.be/_KGp640SEoc


Alteração de férias
▸ As férias serão marcadas ou alteradas pelo servidor com 

pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
usufruto, exclusivamente por meio do Módulo Férias Web do 
SIGEPE.
! Apesar da determinação normativa, o sistema permite a 

homologação até o fechamento da folha de pagamento anterior ao 
início da parcela.

▸ Voltar para o sumário



Alteração de férias
▸ Caso das férias já tenham sido homologadas, o servidor vai

refazer a solicitação de férias, conforme instruído nos slides 
anteriores.

▸ Caso as férias não tenham sido homologadas, seguir
instruções a seguir:



As férias não podem 

ser agendadas pelo 

aplicativo SIGEPE 

mobile, apenas pelo site 

acessado através de um 

computador/notebook!
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▸ 1º passo: Acesse o Portal 
https://servidor.gov.br e clique 
no ícone “Sigepe Servidor e 
Pensionista”.



▸ 2º passo: Se você possui 
Certificado Digital, clique no 
botão "Certificado Digital" e 
informe seu código PIN. Se não 
possuir o Certificado, informe 
seu CPF e senha para fazer o 
login



▸ Vídeo (não disponível no PDF. 
Para assistir clique aqui

https://youtu.be/_VC1ZfxtNrY


Homologação de 
férias
▸ As férias devem ser homologadas pela chefia imediata do 

servidor com pelo menos 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de usufruto
▹ Apesar da determinação normativa, o sistema permite a 

homologação até o fechamento da folha de pagamento anterior ao 
início da parcela.

▸ Voltar para o sumário



Homologação de 
férias
▸ Durante uma semana do mês, o sistema fecha para 

processar a folha de pagamento. Durante esta semana, as 
férias não podem ser homologadas, sendo necessário 
aguardar a abertura do sistema para proceder a 
homologação.

▸ A homologação pode ser realizada através do Sigepe Gestor 
ou do Sistema SIAPE



SIGEPE Gestor

▸ Visando modernizar a administração pública, o Ministério da 
Economia disponibilizou o aplicativo SIGEPE GESTOR. O 
aplicativo já está disponível para plataformas Android e IOS. 
A ferramenta digital permite às chefias um melhor 
gerenciamento da força de trabalho das unidades.



SIGEPE Gestor

▸ Para acessar o aplicativo, é necessário apenas informar o 
número do seu CPF e sua senha (a mesma do Sigac
cadastrada para acessar o Sigepe no Portal do Servidor, 
plataforma utilizada para acessar o contracheque). 



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor



SIGEPE Gestor

▸ Ressaltamos, no entanto, que o aplicativo ainda está em 
fase de implementação na UFF e nem todas as chefias 
conseguem acessar e utilizar o Sigepe Gestor normalmente. 
Caso não esteja sendo possível utilizá-lo, será realizada 
através do SIAPE. 



Homologação SIAPE

▸ Caso a chefia não possua acesso ao SIGEPE Gestor, será 
necessário entrar em contato com o e-mail 
homologa.scap@id.uff.br

▸ O e-mail deve conter a solicitação de chefia para acesso ao 
sistema de férias, informando CPF e a numeração de sua 
UORG (Unidade Organizacional)

mailto:homologa.scap@id.uff.br


Homologação SIAPE

▸ Caso a chefia não saiba o número de sua UORG, pode
consultar em: https://app.uff.br/siorg/login

▸ O e-mail será respondido com uma senha de acesso e 
instruções para alteração da senha e homologação das 
férias através do SIAPE

https://app.uff.br/siorg/login


Homologação SIAPE

▸ Durante a semana que o sistema está fechado, as chefias 
podem solicitar e receber senhas que poderão ser 
alteradas, no entanto as férias não podem ser homologadas.



Homologação SIAPE

A senha encaminhada através do e-mail possui um 
prazo de duração de 24 horas.

A nova senha criada pelo servidor a partir da senha 
informada no e-mail tem um prazo de duração de 
aproximadamente 10 dias contados do último acesso 
ao sistema.



Homologação SIAPE

▸ Quando a senha expira, o servidor recebe mensagens como 
“USUÁRIO REVOGADO DO SISTEMA”, “SENHA EXPIRADA”, 
entre outras. 

▸ Neste sentido, qualquer dificuldade de acesso deve ser 
encaminhada para  o endereço homologa.scap@id.uff.br , 
informando CPF e a numeração da UORG visando um novo 
cadastro para acesso ao sistema.



Interrupção de 
Férias3

▸ Voltar para o sumário



Interrupção de 
Férias
▸ Procedimento utilizado para interromper as 

férias do(a) servidor(a) por motivo de 
calamidade pública, comoção interna, 
convocação para júri, serviço militar ou 
eleitoral ou por necessidade de serviço 
declarada pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade.

▸ Já está no SEI! Para instruções sobre a 
abertura do processo, clique aqui.

42

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-interrupcao-de-ferias


Prazos para a Interrupção

As férias só podem ser interrompidas a partir do 
início da parcela a ser interrompida.

Não existe prazo para a abertura desse processo.

▸ Voltar para o sumário



Cancelamento 
de Férias4

▸ Voltar para o sumário



Cancelamento de 
Férias
▸ É o cancelamento da parcela de férias, quando 

não há tempo hábil para alteração pelo 
SIGAC/SIGEPE (módulo férias web), 
considerando o fechamento da folha de 
pagamento do mês anterior ao mês de usufruto 
da parcela agendada.

▸ Já está no SEI! Para instruções sobre a 
abertura do processo, clique aqui.
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http://www.uff.br/?q=processo/ferias-cancelamento-de-ferias


Prazos para o Cancelamento

O prazo para encaminhar o processo de 
cancelamento é de pelo menos 30 dias antes do 
período já agendado. 

▸ Voltar para o sumário



Férias, licenças 
e afastamentos5

▸ Voltar para o sumário



Férias, licenças e 
afastamentos
▸ Servidores afastados para usufruto de licença 

capacitação, afastamento para participação 
em programa de pós-graduação ou para 
estudo/missão no exterior fará jus às férias 
anualmente, que, se não forem programadas, 
serão registradas e pagas a cada mês de 
dezembro.

▹ Caso o pagamento não ocorra, abrir um
processo no SEI. Para instruções, cliquei aqui

48

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-pagamento-de-terco-de-ferias


Férias, licenças e 
afastamentos
▸ O servidor licenciado ou afastado fará jus às 

férias relativas ao exercício em que retornar. 
Por exemplo, se um servidor que entra em 
licença para tratar de interesses particulares 
em 2021 e retorna em 2025, ele já volta fazendo 
jus ao exercício de 2025

49



Férias, licenças e 
afastamentos

▸ Caso o servidor entre em licença para 
tratamento de saúde e tenha férias agendadas 
para o período, deve reagendar as mesmas se 
possível, levando em considerações os prazos 
sistêmicos;

▸ Caso não exista prazo sistêmico ou o servidor já 
esteja de férias, abrir um processo de 
Remarcação de férias por motivo de licença 
para tratamento de saúde no sei. Para saber 
como, clique aqui. 50

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-remarcacao-de-ferias-por-motivo-de-licenca-para-tratamento-de-saude


6. Legislação
Os links abaixo podem ser úteis.

▸ INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 003, de 26 de maio de 
2017

▸ Artigos 76, 77 a 80 e 102, inciso I, da Lei nº 8.112, de 
11/12/90

▸ ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH Nº 2, DE 23 DE 
FEVEREIRO DE 2011.

▸ Voltar para o sumário

http://adm.sites.uff.br/ferias-instrucao-de-servico-no-003-de-26-de-maio-de-2017/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/8375


Dúvidas e links úteis7

▸ Voltar para o sumário



Dúvidas e links úteis:

▸ “Por que não recebi o adicional de férias (1/3) nas
minhas segunda ou terceira parcela de férias?”

! Após efetuar a programação de férias, o valor 
correspondente a 1/3 da remuneração do 
servidor (previsto na Constituição Federal) será 
lançado automaticamente na folha de 
pagamento anterior ao mês em que o servidor 
for usufruir sua primeira parcela, não recebendo 
nas outras.
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Dúvidas e links úteis:

▸ “Minhas férias foram agendadas e não recebi o 
valor do adicional de férias (1/3). O que fazer?”

! Caso suas férias tenham sido agendadas e não o
valor não tenha sido pago, abrir processo no SEI 
de pagamento de Terço de Férias.

54



Dúvidas e links úteis:

▸ “Posso agendar minhas férias durante o período 
letivo?”

! A normativa da UFF determina que as férias dos 
servidores que atuam nas áreas acadêmicas 
deverão, preferencialmente, ser programadas 
de acordo com o Calendário Acadêmico 
aprovado institucionalmente para o respectivo 
exercício. Mas não é obrigatório! Cabe a chefia 
imediata e o servidor decidirem de acordo com 
o interesse da administração pública.
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Dúvidas e links úteis:

▸ “Chefia/Gestor e substituto/vice podem gozar 
férias concomitantes?
! A gestão das férias nas unidades é de competência de 

cada gestor, cabendo a este a decisão de qual o 
período mais conveniente ao gozo de férias de sua 
equipe, de acordo com o interesse da administração, 
cabendo-lhes buscar a mais adequada distribuição de 
pessoal para garantir o atendimento pleno ao cidadão 
no respectivo horário de  funcionamento padrão da 
unidade, bem como não prejudicar as atividades 
acadêmicas e administrativas da unidade
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Dúvidas e links úteis:

▸ “Caso me aposente sem tirar férias do exercício, 
posso receber o adicional de férias?”
! O valor é devido, bem como uma indenização pelo não

usufruto. No entanto, orientamos que as férias sejam
usufruídas antes da aposentadoria, visando não gerar 
impactos financeiros não necessários para a 
Universidade e nem demora no recebimento por parte 
do servidor.

57



Dúvidas e links úteis:

▸ “Existe alguma previsão para agendar, consultar 
e homologar férias através do SouGov?”
! O SIGEPE e o SIGEPE Gestor tem previsão para serem 

desativados em março de 2022 e setembro de 2021, 
respectivamente.

! O cronograma também prevê a migração das funções 
de férias para agosto de 2021. 

58



Dúvidas e links úteis
Os links abaixo podem ser úteis.

▸ Material de apoio do SEI sobre Cancelamento de 
Férias

▸ Material de apoio do SEI sobre Interrupção de 
Férias

▸ Material de apoio do SEI sobre Pagamento de 
Terço de Férias

▸ Material de apoio do sei sobre Remarcação de 
férias por motivo de licença para tratamento de 
saúde

▸ Voltar para o sumário

http://www.uff.br/?q=processo/ferias-cancelamento-de-ferias
http://www.uff.br/?q=processo/ferias-interrupcao-de-ferias
http://www.uff.br/?q=processo/ferias-pagamento-de-terco-de-ferias
http://www.uff.br/?q=processo/ferias-remarcacao-de-ferias-por-motivo-de-licenca-para-tratamento-de-saude


OBRIGADO!
Apresentação desenvolvida pelo 
servidor Lucas Abreu Xavier, no âmbito 
de suas atribuições na 
DDV/CRL/DAP/PROGEPE/UFF.

Alguma dúvida?
Dúvidas podem ser encaminhadas para:

▸ ddv.crl@id.uff.br
▸ homologa.scap@id.uff.br


