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Henrique Filho <henricbf@gmail.com>

Férias continuação
2 mensagens

Henrique Filho <henricbf@gmail.com> 26 de junho de 2020 09:40
Para: Profª Ilka Bichara <ilkadb@ufba.br>, Profª Ilka Bichara <ilkabichara@gmail.com>

Prezados Servidores (Técnicos e Docentes) do IPS,

Mais uma Vez, Desejo que todos estejam bem e com saúde!

Mais uma mensagem sobre Férias, só que será bem mais breve do que anterior...

Após o envio do texto, (e questionamentos óbvios de servidores\as), notei que havia esquecido de destacar o
SIGEPE\SIGAC (apesar de ter mencionado em outro aspecto)....

Esqueci de mencionar uma opção para verificar informações sobre as férias (ano de exercício das férias,
programações das férias registradas\utilizadas, e inclusive as que já foram encerradas), como também, outros
serviços para o servidor\a (técnico e docente), é a possibilidade de acessar e consultar o SIGEPE\SIGAC:

pelo computador (ver links abaixo e verificar anexo Sigepe site),

https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login 

https://www.gov.br/servidor/pt-br  

https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login?service=https%3A%2F%2Fservidor.sigepe.
planejamento.gov.br%2FSIGEPE-PortalServidor%2Fprivate%2Finicio.jsf%3Bjsessionid%
3DWnO7FuftP2eZBu0GN1%2BLWI71.p_92116_sigepe-migracao-5

ou pelo aplicativo do SIGEPE que deve ser baixado no celular  (ver imagem em anexo Sigepe mobile)

ver a informação no site

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sigepe-mobile  

Enfatizo que ambos acessos são pessoais, particulares e atende a vida funcional do servidor. 

Ressalto que durante esse momento que estamos passando essa opção é mais prática visto o impedimento
físico que registrei no email anterior

Espero que tenha ajudado, agradecendo a paciência e compreensão
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Ilka Dias Bichara <ilkadb@ufba.br> 26 de junho de 2020 10:41
Para: docentes-ppgpsi-l@listas.ufba.br, Patricia Zucoloto <patriciavalezuc@gmail.com>, leonardobarros lob
<leonardobarros_lob@hotmail.com>, Henrique Filho <henricbf@gmail.com>, Marcus Vinicius Campos de Oliveira
<marcuscampos07@gmail.com>, michelle veras <michellebahia@hotmail.com>, leo7j bcp <leo7j.bcp@gmail.com>, Aline
Santos <aline.dossantos@ufba.br>, Jane Sousa <fenix3100@hotmail.com>, Ednei Bomfim Santos
<ednei.bomfim@ufba.br>, maiana araujo <maiana.araujo@ufba.br>, Ana Karina Figueira Cangucu
<karinafca@hotmail.com>, Antonio Serv Psi <amilheiro@ufba.br>, ana ferreira <ana.ferreira@ufba.br>

De: "Henrique Filho" <henricbf@gmail.com>
Para: "Profª Ilka Bichara" <ilkadb@ufba.br>, "Profª Ilka Bichara" <ilkabichara@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 26 de junho de 2020 9:40:56
Assunto: Férias continuação
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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