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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2020/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.025474/2020-98

Jataí, 31 de maio de 2020.

 
Aos Pró-reitores, Diretores e Chefes, servidores técnico-administra�vos, docentes e colaboradores das Unidades/Órgãos da UFJ

 

Assunto: ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE FÉRIAS : retificação do item 11 do Informativo PROPESSOAS 001/2020.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.025474/2020-98.

Prezados Pró-reitores, Diretores e Chefes, servidores técnico-administra�vos, docentes e colaboradores das Unidades/Órgãos da UFJ,

 

Em virtude da não prevalência do trabalho remoto nas unidades e órgãos da UFJ, o que, em consonância com a IN 28/2020, dispensa a
necessidade de autorização jus�ficada específica de �tular de cargo em comissão ou função de confiança de nível igual ou superior a 5 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, re�ficamos o item 11 do Informa�vo PROPESSOAS 001/2020, para constar: 

11

Cancelamento,  prorrogação e
alteração dos períodos de férias
Retificação: Conforme o art. 6º da
IN nº 28, de 2020, “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 IN nº 19,
de 2020”.

Até antes do
fechamento da
folha vigente
na data
solicitada.

Retificação:

Poderá ser feita solicitação de alteração de férias, por meio de Processo SEI de Administração
Geral: Comunicação Oficial, em ofício SEI contendo: justificativa institucional, informação de
que o servidor não desempenha suas funções de forma remota, indicação do período, da nova
data (sem alteração ou quebra da quantidade de dias do período a ser alterado), assinatura
do interessado e do diretor da Unidade/Órgão, e encaminhado diretamente ao SEI CODIRH.

Apenas em caso de servidores que exerçam suas atividades remotamente ou que estejam
afastados de suas atividades presenciais por força da IN nº 19, de 2020 será feita alteração
“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”.

Por oportuno, anexamos o Informa�vo PROPESSOAS 001/2020, re�ficado e acrescido de procedimentos adicionais, também desempenhados pelo DAP, e seus
prazos de execução, e solicitamos que seja dada ampla divulgação.                        

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Hâns�er Hállison Alves Rezende, Pró-Reitor Pro Tempore, em 01/06/2020, às 08:08, 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 1359411 e o código CRC 7913BB26.
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