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Assunto: Acesso ao Atestado Web por desktop (computador)

 

Em complemento ao Comunicado 8/2020-DDGP-DGP/PRO-DI/RET/IFSP, informamos que foi disponibilizada pelo Ministério da

Economia a funcionalidade que permite o encaminhamento de atestados médicos e odontológicos por meio do Atestado Web via desktop

(computador) também.

Para tanto, os servidores deverão efetuar login no SIGAC - Sistema de Gestão de Acesso através do link disponível em:

https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br

Após abrir a página, ao entrar no menu, deve-se clicar em “Minha Saúde”. De posse do documento do atestado de saúde (em formato JPEG

ou PDF), o servidor deverá anexá-lo, preencher os dados solicitados, confirmá-los e, por fim, fazer o envio das informações. A partir desse

momento, o atestado será encaminhado à Unidade SIASS a que o servidor pertence e ele poderá acompanhar a análise pelo referido sítio ou

aplicativo.

Por fim, aproveitamos para ratificar as orientações contidas no Comunicado 8/2020-DDGP-DGP/PRO-DI/RET/IFSP e lembrar que todas

as informações relacionadas ao Atestado Web estão disponíveis no Portal do IFSP, seguindo o caminho: Desenvolvimento Institucional →

Gestão de Pessoal → Saúde do Servidor, ou no link https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-

pessoas/1073-saude-do-servidor

 

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.
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