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Às chefias imediatas dos Bolsistas Edital Propessoas 04/2021 

Assunto: Agendamento de folgas dos bolsistas

Prezados,

1. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, vem por meio deste informar sobre o agendamento
das folgas dos bolsistas do Edital Propessoas 04/2021. Os bolsistas terão 30 dias de folgas durante o ano
de 2022, que serão distribuídos em dois períodos:

a) Primeiro período de 15 dias agendado durante os meses de julho a novembro.

b) Segundo  período  de  15  dias  no  recesso  do  fim  do  ano,  com  as  datas  a  serem
divulgadas pela Propessoas em momento oportuno.

2. O agendamento do primeiro período das folgas deverá ser realizado exclusivamente pelo
chefe  imediato,  através  do Link  para  agendamento de Folgas.  Não  sendo  necessária  um período  de
marcação com antecedência, pois o ato de não gera qualquer efeito ou prejuízo financeiro para o bolsista.

3. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Propessoas  e  Coordenação  de  Colaboradores
Temporários, através do e-mail colaboradortemporario@u�.edu.br.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Hâns�er Hállison Alves Rezende, Pró-Reitor Pro Tempore,
em 25/01/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2645521 e o código CRC 52A1BC25.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.003595/2022-41 SEI nº 2645521
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