
PREZADO SERVIDOR 

 

O Agendamento de férias agora será realizado pelo sistema SAU, serão dois tipos diferentes de requisição:  

DENTRO DO PRAZO - caso o pedido seja realizado e autorizado pelo Diretor nos prazos estabelecidos no 

calendário abaixo, gentileza verificar a seguir as instruções sobre como agendar férias DENTRO DO PRAZO;  

FORA DO PRAZO - caso o pedido e/ou a autorização do Diretor sejam realizados após os prazos 

estabelecidos no calendário abaixo, gentileza verificar a seguir as instruções sobre como agendar férias FORA 

DO PRAZO. 

 Data-limite para autorização dos Diretores Mês previsto para gozo das férias 

11 de janeiro de 2018 MARÇO/2018 

15 de fevereiro de 2018 ABRIL/2018 

15 de março de 2018 MAIO/2018 

19 de abril de 2018 JUNHO/2018 

17 de maio de 2018 JULHO/2018 

14 de junho de 2018 AGOSTO/2018 

19 de julho de 2018 SETEMBRO/2018 

16 de agosto de 2018 OUTUBRO/2018 

13 de setembro de 2018 NOVEMBRO/2018 

18 de outubro de 2018 DEZEMBRO/2018 

29 de outubro de 2018 JANEIRO/2019 

13 de dezembro de 2018 FEVEREIRO/2019 

INSTRUÇÕES DE AGENDAMENTO DENTRO DO PRAZO: 

1) O servidor deverá preencher, imprimir, assinar, coletar a assinatura do Chefe Imediato e digitalizar o seu 

formulário de férias (RH 301 - DENTRO DO PRAZO); 

2) Acessar o sistema SAU (http://www.gv.ufjf.br/os/open.php) e fazer o login com seu usuário e senha do 

SIGA; 

3) Selecionar a opção "ABRIR NOVO TICKET";  

4) Em "ESCOLHA O SETOR", selecionar a opção "FÉRIAS + SUA UNIDADE DE LOTAÇÃO";  

5) Em "ESCOLHA O SERVIÇO", informar que as férias solicitadas serão autorizadas pelo Diretor da 

Unidade "DENTRO DO PRAZO"; 

6) Colocar a matrícula "SIAPE"; 

7) Em "FORMULÁRIO", o servidor deverá fazer o upload do formulário RH 301 assinado e digitalizado; 

8) Ler atentamente as orientações; 

9) Em "SETOR/DEPARTAMENTO DO SOLICITANTE", selecionar o Setor/Departamento de sua 

lotação; 

10) Os últimos campos devem ser preenchidos conforme instruído no sistema; 

11) Clicar em "CRIAR TICKET"; 

12) Este tipo de agendamento, se corretamente elaborado e autorizado no tempo correto, será agendado 

no SIGA e o servidor terá a resposta por e-mail. 

 

http://www.ufjf.br/cgpgv/files/2018/03/RH-301_Requerimento-de-F%C3%A9rias_DENTRO-DO-PRAZO.pdf
http://www.gv.ufjf.br/os/open.php


INSTRUÇÕES DE AGENDAMENTO FORA DO PRAZO: 

1) O servidor deverá preencher, imprimir, assinar, coletar a assinatura do Chefe Imediato e do Diretor da 

Unidade e digitalizar o seu formulário de férias (RH 300 - FORA DO PRAZO) e confeccionar, imprimir e 

assinar um Memorando solicitando o agendamento das férias fora dos prazos estabelecidos pela PROGEPE; 

2) Acessar o sistema SAU (http://www.gv.ufjf.br/os/open.php) e fazer o login com seu usuário e senha do 

SIGA; 

3) Selecionar a opção "ABRIR NOVO TICKET";  

4) Em "ESCOLHA O SETOR", selecionar a opção "FÉRIAS + SUA UNIDADE DE LOTAÇÃO";  

5) Em "ESCOLHA O SERVIÇO", informar que as férias solicitadas serão autorizadas pelo Diretor da 

Unidade "FORA DO PRAZO"; 

6) Colocar a matrícula "SIAPE"; 

7) Em "FORMULÁRIO", o servidor deverá fazer o upload do formulário RH 300 assinado e digitalizado; 

8) Em "MEMORANDO", o servidor deverá fazer o upload do Memorando que foi elaborado, assinado e 

digitalizado; 

9) Ler atentamente as orientações; 

10) Em "SETOR/DEPARTAMENTO DO SOLICITANTE", selecionar o Setor/Departamento de sua 

lotação; 

11) Os últimos campos devem ser preenchidos conforme instruído no sistema; 

12) Clicar em "CRIAR TICKET"; 

13) Este tipo de agendamento dependerá de autorização da PROGEPE. 

http://www.ufjf.br/cgpgv/files/2018/03/RH_300_Requerimento-de-Ferias_FORA-DO-PRAZO1.pdf
http://www.ufjf.br/nti/files/2018/03/Memorando-interno_pedido-de-FERIAS-FORA-DO-PRAZO.pdf
http://www.gv.ufjf.br/os/open.php



