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COMUNICADO 

 

 
Assunto: Agendamento e Homologação de férias: Módulo Sou.Gov Líder 

 

 
Em atenção aos Arts. 77 a 79 da Lei nº 8.112/90, O.N SRH. nº 02/2011, COMUNICA SIAPE nº 558120/2017 e em 

complemento  ao Comunicado nº 32/2018 - DGP, comunicamos: 

 

O documento "Manual Férias Web", disponível no site do IFSP pelo caminho www.ifsp.edu.br → Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional → Gestão de Pessoal → "Manuais, Perguntas Frequentes e Procedimentos" → "Manuais", foi atualizado para versão elaborada 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Câmpus Sertãozinho, que contempla o procedimento para Homologação de férias diretamente 

pela chefia imediata no módulo "Sou.Gov Líder", sem que haja a necessidade do encaminhamento da solicitação de férias à área de Gestão 

de Pessoas do câmpus ou Reitoria. No espaço, também foi divulgado vídeo elaborado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Câmpus 

Presidente Epitácio, ilustrando a forma de realização do procedimento. 

 
Caso a chefia imediata tenha alguma dúvida quanto a legalidade das datas indicadas pelo servidor, principalmente com relação a 

situações em que o (a) solicitante tiver usufruído algum tipo de licença ou afastamento no exercício, orientamos que a solicitação de 

agendamento seja enviada à área de Gestão de Pessoas, conforme respectivo local de exercício. 

 
Permanecem inalteradas as demais orientações disponíveis no Comunicado nº 32/2018 - DGP. 

 
Esta Diretoria coloca-se à disposição para sanar eventuais dúvidas que se façam presentes, por meio da Coordenadoria de Cadastro de 

Pessoal (CCP-DGP), e-mail ccp@ifsp.edu.br. 
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