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Assunto: Instrução Normativa 28/2020_Orientações sobre Férias

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.025806/2020-34.

 
 

1. Decorrente da Instrução Normativa SGP/ME nº 28/2020
(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-25-de-marco-de-
2020-249807751), da qual citamos:

"Art.  6º  Fica  vedado  o  cancelamento,  a  prorrogação  ou  a  alteração  dos
 períodos  de  férias  já programadas para os servidores que exerçam suas
atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades
presenciais por força da Instrução Normativa nº 19, de 2020.
§1º  O  disposto  no  caput  poderá  ser  afastado  mediante  autorização
 justificada  específica  de titular de cargo em comissão ou função de confiança
de nível igual ou superior a 5 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS.
§2º A autorização de que trata o §1º é indelegável."

2. Com vistas à esclarecer quanto à programação/alteração/cancelamento
de férias no âmbito da UFG enquanto estiver vigente a determinação do artigo 6º da
IN/28/2020_SGP/ME, prestamos as seguintes orientações:
3. A) Em se tratando da primeira programação de férias do(a) servidor(a),
poderá ser realizada mediante ofício SEI! a ser enviado para a Diretoria de
Administração de Pessoas - DAP/PROPESSOAS; não há restrições para
programações, apenas não tem como serem realizadas pelo sistema SIGRH ou pelo
SIGEPE. A vedação diz respeito a alterações.
4. B) Caso o(a) servidor(a) não se enquadre na situação apresentada no
Art. 6º da Instrução normativa supracitada, a reprogramação de férias poderá ser
solicitada mediante ofício SEI! a ser enviado para Diretoria de Administração de
Pessoas - DAP/PROPESSOAS, informando que o servidor não se enquadra nesta
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situação.
5. C) Caso o(a) servidor(a) se enquadre na situação apresentada no Art. 6º
da supra Instrução normativa, a reprogramação de férias poderá ser solicitada
mediante ofício SEI, com a respectiva justificativa da chefia imediata e/ou Direção,  a
ser enviado para Diretoria de Administração de Pessoas - DAP/PROPESSOAS. Essas
solicitações serão concedidas após apreciação e aprovação de acordo com o § 1º do
artigo 6º da IN/28/2020, sendo de responsabilidade de cada chefia imediata e/ou
Direção a avaliação da oportunidade e conveniência da solicitação de férias para os
respectivos períodos que vierem a ser solicitados.
6. Oportunamente reiteramos que para esclarecimentos de dúvidas o
Serviço de Atendimento ao Servidor da UFG - SAS/UFG pode ser acionado pelo email:
atendimento.dap@ufg.br ou pelos telefones 3521.1034 ou 1301.

 

 
Atenciosamente, 

 
Documento assinado eletronicamente por Wilma Maria Goncalves Dos
Santos, Diretora, em 04/06/2020, às 14:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Everton Wirbitzki Da Silveira,
Pró-Reitor, em 04/06/2020, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

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 1363501 e o código CRC E5230FB4.

Avenida Esperança, s/nº - Campus Samambaia (Câmpus II) - Prédio da Reitoria, - Telefone:
(62) 3521-1301

CEP 74690-900 Goiânia/GO - https://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.025806/2020-34 SEI nº 1363501
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