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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/DASS/UFG

Processo nº 23070.048302/2021-73

Goiânia, 09 de setembro de 2021.

 

Ao (À) Sr. Srª  Dirigentes, Diretores e Coordenadores Administrativos de Unidades e Órgãos da
Universidade Federal de Goiás

  

Assunto: Envio de Atestados Médicos a Partir do SouGov (Atestado Web)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.048302/2021-73.

Prezados(as) Diretores(as) e Coordenadores,

 

O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde da Universidade Federal de Goiás, por meio
da Diretoria de Atenção à Saúde do servidor torna público que para atender à solicitação do Ministério da
Economia, a par�r de 20/09/2021 o envio de atestados médicos de servidores públicos federais será
realizado via Atestado Web.

Desde o dia 04 de maio de 2021, após lançamento do aplica�vo SouGov.br ficou
disponibilizada a todos os servidores uma nova funcionalidade que permite o envio dos atestados de
saúde de forma prá�ca, ágil e sem o deslocamento do servidor até o órgão ou unidade SIASS. Além disso,
o servidor poderá consultar todos os atestados enviados a par�r dessa modalidade, bem como
acompanhar o andamento de cada solicitação.

Portanto, os servidores da UFG deverão, a par�r de 20/09/2021, encaminhar os atestados
médicos e odontológicos para o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS por meio
da plataforma online Atestado Web. Antes dessa data os atestados deverão con�nuar sendo entregues
por e-mail como já vinha ocorrendo.

Nessa nova modalidade de envio, os atestados que não necessitarem de perícia poderão
ser homologados automa�camente, desde que estejam legíveis e possuam todos os requisitos descritos
na legislação. Caso não sejam homologados automa�camente, o sistema encaminhará o atestado para a
Unidade SIASS correspondente ao local de exercício do servidor e este será no�ficado sobre a
necessidade da perícia oficial para sua homologação.

Essas mudanças serão apenas para a forma de entrega dos atestados de saúde, ou seja, o
prazo para o envio dos mesmos con�nua sendo de no máximo 05 (cinco) dias corridos, contados da data
do início do afastamento.

Ressaltamos, ainda, que é de responsabilidade do servidor manter sob sua guarda os
documentos originais enviados por meio das novas plataformas, pois o SIASS solicitará a apresentação
dos mesmos durante as perícias oficiais. Além disso, vale lembrar que também é de responsabilidade do
servidor a comunicação do seu afastamento à sua chefia imediata.
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O tutorial(2336130) do passo a passo de como incluir o atestado médico no aplica�vo
Sougov.br pode ser acessado aqui e as respostas às perguntas frequentes podem ser acessadas no link.

Solicitamos ampla divulgação à todos servidores.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por João Francisco Mar�ns E Silva, Diretor, em 10/09/2021,
às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2336101 e
o código CRC 5A673B48.
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