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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

MEMORANDO CIRCULAR Nº 137/2019 - PROGP (17.00) 
(Identificador: 202009090) 

Nº do Protocolo: 23122.011798/2019-52
São João Del Rei-MG, 18 de Junho de 2019.

Ao grupo: COORDENADORIAS_PROEN, COORDENADORIAS_PROPE, DEPARTAMENTOS_PROEN.

Título: Treinamento SIGRH - módulo férias e frequência

A PROGP irá promover nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2019 treinamento sobre os módulos de Férias e
Frequência do SIGRH no CSA, CDB e CTAN, respectivamente, sempre às 14h. Já para o CAP, CCO e CSL a
previsão é que seja em agosto deste ano com dias e horários a serem definidos.

O objetivo desse treinamento é repassar e atualizar o funcionamento dos módulos, esclarecer dúvidas e
abordar os principais problemas já detectados na marcação, alteração e homologação de férias e no registro e
homologação de ponto eletrônico e frequência dos servidores técnico-administrativos e também dos docentes.

Serão abordadas os seguintes pontos, dentre outros:
1. Marcação, alteração e homologação de férias
2. Calendário de férias
3. Mapa de férias da unidade
4. Cadastro de horário de trabalho da unidade e dos servidores.
5. Homologação de ocorrências (análise de justificativas, afastamentos licenças, autonomia da chefia)
6. Homologação de ponto eletrônico (controle de horas) de técnico-administrativos
7. Homologação de frequência de técnico-administrativos e docentes.
8. Calendário de homologações
9. Consequências de homologações não realizadas ou realizadas equivocadamente: reabertura de calendário,
estorno de débitos, bloqueio de requisições do SIPAC
10. Acompanhamento de faltas (inassiduidade habitual e abandono de cargo)
11. Relação da frequência com o auxílio-transporte
12. Outras responsabilidades da chefia

Dessa forma, é imprescindível que V.Sa. participe do treinamento ou, em caso de impossibilidade, solicite
alguém de sua unidade que participe para repassar as informações.

Para participar, V.Sa deverá realizar inscrição no SIGRH, na alça Capacitação, cujo passo a passo está
disponível no link: https://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/progp/capacitacao/Como%20se%20inscrever%20em%20curso%20de%20capacitacao.pdf.

Lembramos que, após realização da inscrição, a liberação da vaga fica condicionada à aprovação da chefia
(Entrar no SIGRH> Chefia de Unidade> Capacitação> Inscrições para Capacitação).

Atenciosamente,

https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/progp/capacitacao/Como%20se%20inscrever%20em%20curso%20de%20capacitacao.pdf
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