
Atestado Web: sua nova plataforma
para envio de atestado de saúde aqui
na UFF

Servidor, agora é possível apresentar atestados de saúde de forma fácil,
rápida e, o melhor, sem deslocamento físico, um grande ganho ainda mais
neste período de pandemia. Já está disponível o módulo Atestado Web,
plataforma para envio de atestados médicos ou odontológicos, que pode ser
acessada pelo aplicativo do SIGEPE MOBILE ou pelo site do SIGEPE no
Portal do Servidor.

Os trâmites continuam exatamente iguais. A única mudança está na
apresentação do documento, que deve ocorrer, a partir de então,
exclusivamente através do Atestado Web, seja pelo celular ou pelo
computador/notebook. Assim, os atestados não deverão ser mais enviados
por e-mail para a UFF. Confira o passo a passo dessa novidade e veja como
é simples:  

a. Entre no aplicativo SIGEPE Mobile instalado no seu smartphone
(baixe aqui) ou acesse o site do SIGEPE no Portal do Servidor

b. Clique na área "Minha Saúde>>Atestado"

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.planejamento.contracheque&hl=pt_BR&gl=US
https://bit.ly/3otyREM


c. Preencha os dados solicitados, anexe a foto do atestado para o qual
solicita análise e faça o envio. 

Após a importação do documento para a plataforma do SIGEPE, o
SIASS/UFF (Divisão de Perícia em Saúde da CASQ/Progepe) receberá o
pedido e fará a análise do mesmo. Os técnicos administrativos e docentes
interessados podem acompanhar, pelo próprio Atestado Web, o andamento
do processo e também os registros nos Sistemas SIAPE e SIAPE SAÚDE.
 Aliás, é preciso estar atento a qualquer nova informação que possa ser
disponibilizada, como a notificação quanto ao agendamento de perícia
presencial (data, horário e local), se for o caso. Por isso, verifique com
frequência o sistema. E mais, guarde os atestados originais com você, caso
seja necessário posteriormente apresentá-los ao perito. 

Como o uso dessa nova ferramenta é por meio do SIGEPE, é bom que os
servidores se certifiquem de que o acesso está ocorrendo normalmente.
Caso esteja com problemas, saiba como resolver aqui. E mais, se o
módulo Atestado Web não estiver disponível no aplicativo do SIGEPE do seu
celular, atualize ou desinstale/reinstale o app. 

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações e orientações sobre esse
novo serviço, envie um e-mail para atestadodesaude.dps@id.uff.br. 

É bom lembrar que continuam sendo essenciais as seguintes
informações no atestado de saúde a ser apresentado via
SIGEPE para a nossa unidade SIASS: nome completo do

servidor, CID 10 (nomenclatura que determina e classifica a
doença), assinatura e carimbo do médico ou odontólogo,
além do prazo provável de afastamento para tratamento.

Além disso, você deve enviar o atestado em, no máximo, 5
dias corridos contados a partir da data de início do

afastamento do serviço.

Caso ainda tenha dúvidas, assista o vídeo com orientações sobre como
enviar o atestado de saúde através do aplicativo SIGEPE Mobile pelo seu
celular. Clique na imagem abaixo e veja agora!

https://bit.ly/2MCFGqj
mailto:atestadodesaude.dps@id.uff.br
http://app6.iazn.net/action/view/2130/28502/3128831/2982311
https://www.youtube.com/watch?v=H8oD7jRTaPI&feature=youtu.be


A Progepe, por meio da Gerência de Procedimentos Disciplinares (GPD),
tem uma excelente dica de especialização para todos os servidores. A
Controladoria-Geral da União, está disponibilizando cursos exclusivamente
online para formação em assuntos disciplinares, como PAD, PAS e PAR. Os
interessados podem conferir mais informações, como horários, conteúdo
programático e o prazo para inscrição, neste link.

Informação importante para os servidores: a partir 1º de março, a UFF
adotará novos atos normativos. A iniciativa é fruto do Grupo de Trabalho
formado aqui na Universidade para discutir o Decreto nº 10.139/2019, do
Governo Federal, que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos
normativos inferiores a decreto editado por órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
 
Vale destacar que a partir de março, não serão mais utilizados no âmbito da
UFF, os seguintes documentos normativos: Instrução de Serviço, Norma de
Serviço, Decisões e Ordem de Serviço. Os demais atos e comunicações
oficiais seguem inalterados e vigentes. Leia o informe completo disponível
no site institucional.

Em mais um ano, a Progepe está a frente da campanha "Estrelas da UFF".
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a iniciativa pretende
homenagear as mulheres da nossa Universidade, a partir de uma indicação
que pode ser feita por você!  Basta preencher o formulário indicando alguma
mulher incrível que você conhece e merece esse destaque. Os cadastros
acontecem até o dia 21 de fevereiro e as homenagens serão feitas no dia 08
de março nas redes sociais da Progepe. Saiba tudo aqui.

Mestrado Profissional em Administração Pública - PROFIAP: Reserva de 09
vagas para Servidores. Inscreva-se até 08/03! 
  
Prazo de comprovação do pagamento anual do plano de saúde 2020 para
benefício de ressarcimento: até 30/04/21
 
Avaliação de desempenho: Servidores afastados para estudo ou em
exercício em outros órgãos/entidades devem acessar o SEI

http://bit.ly/3pbSstr
https://bit.ly/2Nb3hyW
https://bit.ly/3jzXZJg


 
Pesquisa, Ensino, Extensão - Saiba mais sobre as ações da UFF no
enfrentamento ao coronavírus
 
Resultado das Análises das Avaliações de Desempenho - Informativo 18

Veja todos os informes

Cine Debate - Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha
Dia 11/02, às 19:00, no Facebook e no Youtube do Centro de Artes UFF

I UFFestival das emoções - Inscrições prorrogadas até 14/02
De 24 a 26/02, das 10:00 às 17:00
 
1° Reunião Rede UFF Envelhecer - Inscrições abertas aqui para
Coordenadores de projetos e programas de extensão, pesquisa e
ensino na área de Envelhecimento
Dia 09/03/2021, às 17h, pelo Google Meet

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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