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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2022/DP-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.012717/2022-90

Catalão, 11 de março de 2022.
 
À Reitoria, às Pró-Reitorias, às Secretarias, às Diretorias das Unidades Acadêmicas, Órgãos Administrativos e
Complementares da UFCAT,

  

Assunto: Recadastramento do auxílio-transporte.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.012717/2022-90.

 

Prezados(as),

 

1. A PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS da Universidade Federal de Catalão
informa que o Módulo de Requerimentos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE) foi migrado para a
plataforma do SouGOV.BR.

2. Considerando os procedimentos relacionados ao cumprimento do disposto no parágrafo
único do art. 5º da Instrução Normativa no 207, de 2019 (2752768) e a obrigatoriedade do
recadastramento do auxílio-transporte, o procedimento a ser adotado será exatamente igual ao de uma
nova solicitação (cadastramento), diretamente na plataforma do SouGOV.BR (aplicativo ou web).
 

3. IMPORTANTE!
4. No momento da solicitação/recadastramento, não é necessário anexar qualquer tipo de
comprovante de endereço ou bilhete, visto que, ao final do processo, o servidor deverá declarar, por meio
do Termo de Responsabilidade, que as informações cadastradas são verdadeiras.

5. Por fim, ressaltamos sobre a obrigatoriedade do recadastramento do auxílio-transporte,
medida que deverá ocorrer até o mês de dezembro de 2022, exclusivamente por meio da plataforma
SouGOB.BR.

 

6. Segue o link de acesso com as orientações:

7. https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/auxilio-transporte/1-
como-solicitar-o-auxilio-transporte-pelo-aplicativo-sougov-br

 

8. Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento pelo e-
mail: dap.progep@ufcat.edu.br

 

Atenciosamente, 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/auxilio-transporte/1-como-solicitar-o-auxilio-transporte-pelo-aplicativo-sougov-br
mailto:dfp@ufg.br
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Alves De Assunção Mesquita, Pró-Reitora Pro
Tempore, em 22/03/2022, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2752710 e o código CRC EFAFE748.
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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.012717/2022-90 SEI nº 2752710
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