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Prezados Servidores (Técnicos e Docentes) do IPS,

Desejo que todos estejam bem e com saúde!

 Venho por meio desta, informar que o acesso físico ao Módulo de Férias no IPS acontece exclusivamente através
dos computadores que estão na unidade (cito no plural porque eu e o colega Leonardo, da secretaria do Serviço
Social, respondemos também por essa tarefa, dentre outras), e essas máquinas possuem programas instalados que
são ativados por certificação digital (com uso de pendrive) do usuário responsável pela programação das férias. O
Módulo de Férias não é acessado como um site do governo, diretamente através de link ou endereço próprios, e por
qualquer computador.

Assim, desde o afastamento físico da unidade IPS, em meados de março\2020, devido à situação que estamos
passando, não podemos exercer essa tarefa (descrita acima) visto ser necessário o uso direto desse computadores.

A alternativa que está sendo utilizada é a comunicação por email de qualquer solicitação (inclusão e
reprogramação\alteração), ao setor que responde pelas férias na PRODEP\CGP da UFBA, em Ondina...ou seja, o
servidor (técnico ou docente) envia o pedido para mim (ou para o Leonardo) com todos os detalhes possíveis:
inclusão (matricula SIAPE, número de parcelas\período de férias a ser incluído, quantidade de dias, início e final de
cada parcela\período) e reprogramação (matricula SIAPE, número de parcelas\período de férias a ser
reprogramado, quantidade de dias, início e final de cada parcela\período). Destaco esses detalhes pois não temos
como verificar esses dados de cada servidor, pois estamos fisicamente fora da unidade; e, como mencionei no início
dessa mensagem, não podemos acessar nenhuma informação sobre Férias, inclusive o que já foi
programado. Desse modo, após esse envio com todas as informações detalhadas, ratifico com o\a interessado\a
(se houver necessidade), e reenvio para o responsável do setor da PRODEP e fico no aguardo da resposta desse
setor.

Aproveito mais uma vez, para salientar que:

1- a princípio as solicitações devem ser feitas no prazo mínimo de 60 dias e no máximo de 30 dias para que
possam ser efetivadas em tempo hábil, como sempre foi, e principalmente pelo fato de ser um procedimento do
Módulo de Férias. Qualquer inclusão ou reprogramação deve ser solicitada preferencialmente dentro desse prazo e
com as informações necessárias;

2- as parcelas\períodos de férias tem que ser programadas como um conjunto (total de 45 dias, docente e total de
30 dias, técnico), não há possibilidade de deixar em aberto, a opção é colocar numa data fictícia, mesmo sendo
preciso alterar mais adiante...e antecipadamente

3- as reprogramações\alterações seguem o mesmo procedimento anterior, isto é, se for necessário alterar por
qualquer motivo um período já programado não há possibilidade de deixar em aberto, é necessário modificar para
um período fictício também;

4- é necessário mencionar em qual período\parcela se vinculará a antecipação de 50% do 13º (gratificação natalina),
ou se não vai vincular;

5- A possibilidade do registro das férias no SIGEPE\SIGAC não significa que serão automaticamente efetivadas,
com a homologação do responsável na unidade do servidor...a PRODEP\CGP, informou essa possibilidade em dois
momentos por email (2017 e 2019), salientada pelo governo, mas de fato não aconteceu conforme e-mails da
própria PRODEP...o procedimento continua (como sempre foi) por solicitação pessoal\física ou por email, para ficar
melhor registrado...até que seja sinalizada e realmente efetivada essa possibilidade. Os comunicados sobre
esse assunto encontram-se nos itens Férias informações 2017 e 2019 no https://ips.ufba.br/socializacao-novos-
servidores

Até o presente momento esses procedimentos estão mantidos, salvo alguma orientação ou notificação oficial

 Agradeço a atenção e compreensão devido a extensão do texto

 E Por Favor, Se Cuidem!
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