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PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAÇÃO/ALTERAÇÃO DE FÉRIAS NO
SIGEPE
Antes da programação ou alteração das férias, caberá ao servidor reunir-se com a sua chefia
imediata e acordar os períodos a serem programados ou alterados.
Após essa definição, no âmbito do IFNMG, o servidor deverá adotar os seguintes
procedimentos para programação e/ou alteração de férias através do Sigepe:
1 - Após realizar o login no SIGEPE (imagens 1 e 2), o servidor visualizará a área de trabalho de sua
página pessoal no sistema. Para acessar o Férias Web, deverá clicar em “Férias” (imagem 3) e, em
seguida, “Solicitar Férias” (imagem 4);

2 - Em seguida, basta selecionar o exercício referente à marcação das férias, no caso 2018 (imagem 5),
ou fazer a reprogramação das férias de 2017;

3 - Na página de programação de férias, o servidor deverá escolher os períodos a usufruir, quantidade de
dias referentes a cada período e se deseja receber os adiantamentos financeiros (imagem 6);

4 - Após preencher os campos disponíveis e revisar se a marcação atende todas as recomendações, é
necessário clicar em “Fazer Solicitação” (imagem 7) e confirmar a solicitação (imagem 8);

5 - No ato da confirmação, o sistema enviará um e-mail para a unidade de gestão de pessoas do campus
de lotação do servidor. O sistema informará ao servidor para qual e-mail essa solicitação foi
enviada (imagem 9);

6 - O servidor deverá copiar os períodos programados ou alterados e enviar, via e-mail, para
chefia autorizar a marcação (imagem 10).

7 - Caso a chefia esteja de acordo com a marcação de férias do servidor, deverá enviar seu “de acordo”
para o e-mail da unidade de gestão de pessoas do campus (imagem 11). Caso a chefia não concorde, ela
deverá encaminhar um e-mail solicitando ao servidor que revise sua programação.

8 - Após a homologação efetivada pela unidade de gestão de pessoas, o servidor receberá um e-mail
automático informando sobre a homologação das suas férias.

