
Confira as mudanças na sua vida
funcional com o SouGov, nova
plataforma de Gestão de Pessoas!

No início de maio, o Governo Federal anunciou o lançamento do SouGov,
novo canal de Gestão de Pessoas que vai impactar a vida funcional do
servidor ativo, aposentado ou pensionista. A grande mudança, a priori, é a
desativação do Sigepe Mobile no final deste mês. Por isso, técnicos
administrativos e docentes da Universidade devem ficar atentos às
orientações abaixo, inclusive quanto ao envio dos atestados médicos e
odontológicos.
 
O SouGov é uma plataforma digital que pretende agrupar diferentes
sistemas e recursos em um só lugar para facilitar o dia a dia do servidor.
Sigepe Mobile e Web, Sigepe Gestor, Banco de Talentos, além de alguns
serviços integrarão gradualmente esse novo canal. O grande ganho com
essa proposta é a possibilidade de simplificar, padronizar e automatizar os
processos internos de gestão de pessoas, melhorando a qualidade e tempo
de resposta aos serviços.
 
De acordo com o calendário do Ministério da Economia, a implantação nas
Unidades ocorrerá progressivamente. Nesta primeira fase, por exemplo, o
SouGov só estará disponível para acesso via mobile (aplicativo para baixar
no smartphone) e apenas em junho ocorrerá o lançamento no ambiente Web
(site) . É também em junho que o aplicativo do Sigepe será descontinuado
por completo. Isso significa que o acesso ao comprovante de rendimentos,
consulta de férias, envio de atestado de saúde, entre outros serviços estarão
concentrados em um só lugar, no SouGov.
 
Outro detalhe importante que você precisa saber é: na UFF, por enquanto, o
serviço de concessão ou alteração de auxílio-transporte e o benefício de
ressarcimento do plano de saúde ainda serão tramitados pelo Sistema



Eletrônico de Informações (SEI) e atendidos através dos e-mails das áreas
responsáveis. 
 
Por outro lado, a partir de agora, o envio de atestados médicos ou
odontológicos só poderá ocorrer através do SouGov. Mas fique atento ao
prazo, pois eles serão aceitos apenas se enviados em até 5 (cinco) dias
corridos a partir do primeiro dia de afastamento! O documento será
analisado e, caso necessário, uma perícia será agendada. Saiba mais no
informe da CASQ sobre o assunto clicando aqui.
 
Diante de tantas novidades, a nossa recomendação é uma só: crie
imediatamente a sua conta no Gov.br e em seguida baixe o aplicativo no seu
dispositivo móvel. Siga o passo a passo abaixo e participe também dessa
transformação digital.
 
1) Acesse https://acesso.gov.br
2) Clique no botão “Crie sua conta gov.br”
3) Escolha uma das opções de cadastro
4) Preencha o formulário online
5) Conta cadastrada? Consulte o seu selo de confiabilidade em
https://confiabilidades.acesso.gov.br/ 
6) Não possui Selo Prata ou Ouro? Adquira um no mesmo link:
https://confiabilidades.acesso.gov.br/ 
7) Após esse processo, baixe no seu smartphone o aplicativo do SouGov.
Link para Android: https://bit.ly/3yk0rKW e link para Apple:
https://apple.co/3ovzrUh 
 
Ah, e fique ligado porque a cada mês teremos uma novidade relacionada à
área de gestão de pessoas, que será comunicada pontualmente a você,
servidor da Universidade. Em caso de dúvidas sobre o aplicativo SouGov.br
(Acesso/Contracheque/Consignações/Prova de vida/Comprovante de
rendimentos/etc), clique aqui.

Participe do ciclo de palestras oferecido pela Casq/Progepe sobre prevenção
de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT). Serã dois encontros online (via Google
meet) nos dias 26 e 28 de maio, às 16h e 11h respectivamente, com
inscrições prévias (clique aqui).
 
Na atividade, serão debatidos mitos sobre posturas e gestuais durante a
atividade laboral e também abordadas brevemente estratégias de alívio de
estresse e ginástica laboral, além de orientações sobre práticas para reduzir
eventos e condições de trabalho que possam gerar dor musculoesquelética.
Informe completo aqui.

Parabéns aos 69 docentes da Universidade contemplados nas bolsas de
Cientista do Nosso Estado (CNE) e Jovens Cientistas de Nosso Estado
(JCNE) em 2021, concedidas pela Faperj. Ano após ano, os pesquisadores
da UFF se destacam cada vez mais no CNE e no JCNE, o que demonstra a
qualidade do trabalho científico dos nossos professores. Saiba mais.

http://www.uff.br/?q=atencao-servidor-agora-o-envio-de-atestados-medicos-e-odontologicos-so-podera-ser-realizado-sougov
https://confiabilidades.acesso.gov.br/
https://confiabilidades.acesso.gov.br/
https://bit.ly/3yk0rKW
https://apple.co/3ovzrUh
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/sougov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlNZsq12cEOy2MyvtEYzA68ffckGgq8poMqhPtAz-YHHgP0A/viewform
https://bit.ly/2RtKykn
https://bit.ly/3wf7DGf


Docente da área de enfermagem, oportunidade para você! Está aberto o
edital de chamamento para participação no programa de combate à Covid-
19 e apoio à vacinação. A iniciativa leva em consideração o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra o coronavírus e o prazo final de
inscrição é até amanhã, 21 de maio.
 
A ideia é promover a integração academia-serviço por meio de ações de
combate à Covid-19 e apoio à vacinação, junto à Secretaria Municipal de
Saúde de Niterói, planejadas de forma a contribuir com a formação
acadêmica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e possibilitar a
continuidade do percurso acadêmico por meio da inserção de estudantes e
docentes nos diferentes cenários de prática.
 
O edital completo você encontra no site http://www.editais.uff.br/7354.
Participe!

O corte do orçamento e as finanças da UFF em 2021
 
Comunicado aos professores que submeteram seus Projetos ao Programa
Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico (BDA)
 
A Agência da Inovação – AGIR/UFF torna pública a lista de professores do
Comitê Institucional de Avaliação do Edital PIBITI/PIBINOVA 2021/2022
 
Revista da Unesp publica estudo da UFF de Friburgo sobre a pandemia de
COVID-19
 
Eduff lança "O amplexo político dos costumes de um jesuíta brâmane na
Índia"

Veja todos os informes

Ciclo Cinema-provocação | 3º Sessão - o cinema que se afirma
Dia 20/05, às 19h, com inscrição prévia 
 
PODCAST - OSN 60 anos, a nossa orquestra!
Dia 21/05, às 12h, pelo canal do Spotify do Centro de Artes
 
Ame-se: Exposição Virtual de Autorretratos
De 22 a 29/05, no site do Centro de Artes UFF 
 

Veja todas as lives

http://www.editais.uff.br/7354
http://www.uff.br/?q=noticias/14-05-2021/o-corte-do-orcamento-e-financas-da-uff-em-2021
http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.uff.br/?q=events/ciclo-cinema-provocacao-3o-sessao-o-cinema-que-se-afirma
http://www.uff.br/?q=events/osn-em-foco-orquestra-sinfonica-nacional-uff-60-anos
http://www.uff.br/?q=events/ame-se-exposicao-virtual-de-autorretratos
http://www.uff.br/?q=eventos


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

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

