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Estamos felizes em divulgar que o sistema de solicitação de férias 
foi informatizado ao sistema SIDAGO. Ou seja, agora os 
servidores conseguirão dar ciência sobre suas férias, em seguida o 
Chefe Imediato realizará a aprovação e assim o Aviso de Férias 
será liberado para impressão.

Desta forma, não será mais necessário o uso de papel com 
preenchimentos manuais e envio de malotes à SEDE.

No primeiro momento, as férias continuarão ser lançadas pelos 
servidores do RH, seguindo o seguinte fluxo:

• RH lança as férias do servidor no sistema SIDAGO
• Servidor recebe uma notificação via login para assinar as 

férias
• Chefe imediato também recebe via login uma notificação e 

aprova/reprova a solicitação.
• RH concluí as férias e aviso de férias é impresso com todas 

as informações necessárias.

Lembrando que cada vez que um servidor/chefe imediato aceita 
ou não as férias, essa informação fica registrada como um 
histórico.



Após solicitação de férias lançada pelo RH, aparecerá a seguinte 
notificação ao servidor, assim que logar no sistema:

 

Obs: caso deseje visualizar essa notificação novamente, dê um F5 
no teclado, para que a página seja atualizada e a mensagem 
reexibida.



Obs 02: essa mensagem continuará aparecendo cada vez que o 
servidor logar no sistema e não realizar a ciência no menu de 
Recursos Humanos > Férias.

Para visualizar as férias, acesse Recursos Humanos > Férias e irá ser 
exibido o registro de solicitação de férias com a situação: Aguardando 
Assinatura do Solicitante.

Para exibir informações sobre esta solicitação, o servidor poderá clicar no 
botão Detalhar e também na operação Imprimir.
Após análise dos dados, utilize a opção de ícone de canetinha, o 
Assinar, para confirmar as férias, conforme indicação abaixo.

   

Ao clicar na opção de Assinar, será visualizada a informação abaixo, com a opção de
Assinar.



  
As férias serão assinadas com sucesso:

  

Chefe Imediato

Agora será necessário que o chefe imediato assine também as férias do servidor. E 
aqui seguirá o mesmo fluxo.

Ao logar no sistema, aparecerá a notificação: 



O chefe imediato poderá acompanhar os dados das férias, pelo botão Detalhar e 
também pelo Imprimir. 

Para Aprovação/Reprovação, clicar no botão Assinar.
E em casos de Recusa, é necessário informar o motivo.

  



Feita a aprovação, o sistema informará que a ação foi feita com sucesso.

  

E o status da solicitação de férias, passará a ser: Assinada pelo Chefe Imediato.

 

Lembrando que o servidor poderá acompanhar todo esse fluxo das férias, pelo 
próprio menu destinado, baseando-se pela situação que as férias encontra-se.

Na sequência, o RH irá Concluir as férias, que significa que todo o trâmite interno 
foi realizado e o aviso de férias poderá ser impresso com suas respectivas 
informações necessárias.

    



Aviso de férias pronto para impressão:


