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OFÍCIOº 23079.021/2021-CGP/SUPADM/PR4/UFRJ 
 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021. 
 

Às 
Seções de Pessoal   
das unidades da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Assunto: Ciclo comum para marcação de Férias - Exercício 2022 
 
Prezados(as) Chefes e Equipes das Seções de Pessoal das Unidades da UFRJ, 
 
Dando início ao ciclo comum para marcação de férias do exercício 2022, apresentamos, a seguir,  as 
instruções para a programação: 
 

1. O prazo para homologação será até dia 05/11/21, sujeito a alteração de acordo com o cronograma 
do sistema SIAPE. 

 

2. Os dados de férias dos Servidores que tenham alterado a localização recentemente deverão ser 
enviados à unidade em que o mesmo constar do Boletim de Frequência. 

 

3. Uma vez homologada a solicitação de férias pela Seção de Pessoal, o período somente poderá ser 
alterado em caso de necessidade de serviço, por meio do SIGEPE pelo Servidor, com a  devida anuência 
da Chefia Imediata e antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de usufruição. 

 

4. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção  interna, 
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela 
autoridade máxima do Órgão ou Entidade (Lei 8.112/90, art. 80). O restante do período interrompido 
será gozado de uma só vez e usufruído dentro do exercício vigente (Lei 8.112/90, art. 77, parágrafo 
único). A interrupção deverá ser solicitada por ofício, com a autorização da chefia imediata e da 
direção da unidade, e enviada para Central de Atendimento de Pessoal – 
CATEN/CGP/SUPADM/PR4/UFRJ (atendimento@pessoal.ufrj.br) . 

 
 
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 
 

 Deverá ser observada a data de admissão de cada Servidor, tendo em vista o Art.77, parágrafo 1º, da lei 
8112/90(RJU), segundo o qual, para o primeiro período aquisitivo de férias é exigido 12 meses de efetivo 
exercício. A Seção de Pessoal da unidade deverá orientar o Servidor sobre a solicitação das férias (no 
SIGEPE) do seu respectivo primeiro período aquisitivo. 
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 As férias de todos os servidores (com exceção daqueles que trabalham diretamente com substâncias 
radioativas) poderão ser parceladas em até três períodos, desde que assim requeridas pelo Servidor e 
no interesse da administração pública (Comunica Geral Siape 558120 de 22/02/2017), não havendo 
quantidade mínima de dias ou necessidade de intervalo entre os períodos. 

 
 
SERVIDORES QUE OPERAM COM RAIOS-X 
 

 O Servidor que opera diretamente e permanentemente com Raios X ou Substâncias   Radioativas gozará 
obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias no primeiro semestre e 20 dias                                                          consecutivos no segundo 
semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação (Lei 9.527 de 10/12/97 e 
Artigo 79 da Lei8112/90). 
 

 Para o Servidor ocupante do cargo de magistério deverá ser considerado para a programação 2 períodos 
de no mínimo 20 dias por semestre, obedecendo ao critério exposto anteriormente. 
 
Cabe esclarecer que: 
 

 Em caso de parcelamento, o Servidor receberá integralmente o valor referente ao adicional de férias 1/3 
Constitucional, na folha anterior ao mês da usufruição do primeiro período. 
 

 O pagamento de adiantamento da remuneração por ocasião das férias é opcional e deverá ser assinalado 
pelo servidor no momento da marcação das férias. O adiantamento corresponde a até 70% da remuneração, 
deduzindo-se apenas os valores das consignatárias e somente do período marcado, ou seja, se o Servidor 
parcelar as férias, o adiantamento será proporcional ao número de dias da parcela de férias. A restituição 
aos cofres públicos é feita de forma automática pelo SIAPE de uma só vez, no mês subsequente à usufruição 
das férias. 
 

 O servidor que pretende se aposentar pode, durante a marcação, considerar se já completou o período 
aquisitivo de usufruição das férias do exercício. A observação pode evitar reposição ao erário do adicional 
de férias quando da realização dos acertos financeiros do processo de aposentadoria (Parecer AGU nº 
1306/2013). Exemplo: Considerando a data da entrada em exercício 01/11/1986 como marco inicial do 
período de férias, o período aquisitivo referente às férias do exercício de 2021 seria de 01/11/2020 a 
31/10/2021. Com a aposentadoria ocorrendo em 29/07/2021, foram completados apenas 9/12 avos do 
período aquisitivo de férias. Nesta situação, como ocorreu o pagamento do período integral do adicional de 
férias, o desconto constará do acerto finaceiro do processo de aposentadoria.  
 

 O valor do auxílio transporte proporcional ao período de férias será reposto aos cofres públicos em uma 
única vez no mês da usufruição das férias. Poderá haver mais de um  desconto na mesma folha, quando houver 
outras ocorrências na frequência do mês anterior que gerem desconto do benefício, uma vez que descontos 
de frequência ocorrem no mês subsequente (mês vencido). 
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Aos Servidores que tiverem ocorrências de afastamento deverão ser aplicados os seguintes procedimentos: 
 

 Licença-Médica – as férias devem ser reprogramadas para o exercício vigente (excepcionalmente será 
permitida a acumulação para o exercício seguinte). 
 

 Afastamento para missão ou estudo no país ou exterior, para participação em programa de pós-graduação 
no país e licença capacitação - pode ser feita a solicitação pelo Servidor (Orientação normativa nº.10/MPOG, 
de 3/12/2014). 
 
 
CELETISTAS 
 

 Deverá ser observada a data de admissão de cada empregado com mais de doze meses de vigência do 
Contrato de Trabalho, para considerar o período aquisitivo de férias. (Consolidação das Leis Trabalhistas – 
CLT); 

 O empregado terá direito as férias na seguinte proporção: 

 30 dias corridos para técnico-administrativo, 30 para docente quando não houver faltado ao 
serviço mais de 5 vezes; 

 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas; 

 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas; 

 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 31 faltas. 

 Não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo: 

 Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários por mais de trinta dias; 

 Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente trabalho ou de auxílio    doença por 
mais de 06 meses, embora descontínuos; 

 O início do decurso de novo período aquisitivo se dará quando o empregado, após a ocorrência de 
quaisquer das condições mencionadas, retornar ao serviço. 

 
 
PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORARIO CONTRATADO PELA LEI Nº8745/93 
 

 O Professor Substituto fará jus a 30 dias de férias após completar o primeiro período aquisitivo, devendo 
ser observado o artigo 11 da citada lei, onde preceitua que será o disposto no art.77 da lei 8112/90. 
 
 
OBSERVAÇÕES SOBRE O USO DO SISTEMA 
 
O COMUNICA SIAPE Nº 558120, de 22/02/17 apresentou a obrigatoriedade da utilização do Módulo "Férias 
Web", a partir de 1º de maio de 2017, por parte dos órgãos integrantes do SIPEC, c om destaque para as 
seguintes características: 
 

1. O SIGEPE é estruturado em módulos, sendo o de Férias Web destinado ao processo de consulta, 
marcação, alteração e homologação de férias dos Servidores. 
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2. O módulo Férias Web deverá ser acessado pelo homologador no site 
https://www1.siapenet.gov.br/orgao/Login.do?method=inicio, utilizando CPF e senha, não sendo, 
portanto, obrigatório possuir certificado digital para operacionalizar as solicitações e alterações de 
férias. 

 

3. Sobre a habilitação de usuários no módulo Férias Web 
 

Servidor: todos os Servidores dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 
Fundacional integrantes do SIPEC já estão habilitados no SIGAC (com e-mail cadastrado) para acesso a 
"SIGEPE Servidor e Pensionista". É necessário que cada Servidor tenha seu próprio acesso ao sistema SIGEPE, 
com e-mail e senha cadastrados. Caso o Servidor tenha seu  acesso bloqueado, o mesmo deverá contatar a 
Seção de Pessoal da sua unidade, que poderá solicitar o desbloqueio, por e-mail, para a Central de 
Atendimento de Pessoal – CATEN/CGP/SUPADM/PR4/UFRJ (atendimento@pessoal.ufrj.br). 
 
Homologador: Chefes da Seção de Pessoal habilitados pelo cadastrador parcial do órgão 
(CGP/SUPADM/PR4/UFRJ) para a função específica de homologação das solicitações de férias no Siapenet. 
 
Disponibilizamos um passo-a-passo, para auxiliar a orientação aos Servidores:  
https://pessoal.ufrj.br/images/Manual_de_Solicitacao_de_Ferias_-_SIGEPE_-_2022.pdf 
 
Problemas ou dificuldades para marcação e homologação de férias devem ser encaminhados pelas  Seções de 
Pessoal à Central de Atendimento de Pessoal (atendimento@pessoal.ufrj.br). 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Karla Rodrigues Simas 
Coordenadora de Gestão de Pessoal 

CGP/SUPADM/PR4/UFRJ 
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