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OFÍCIO CIRCULAR N° 009 /2021/DAP/DGPA/PROGEPE 
 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021 

 

Assunto: Férias do exercício de 2020 pendentes de marcação (Reitera) 
 

Prezados servidores, 
 

Reiteramos o Oficio Circ. nº 004/DAP/DGPA/PROGEPE, referente a solicitação 

de marcação de férias do exercício de 2020 de servidores que ainda não realizaram a 

marcação. Conforme disposto no caput do art. 77 da Lei 8.112/90, no caso de 

necessidade de serviço, as férias do servidor podem ser acumuladas por até no 

máximo dois períodos; portanto, o prazo para usufruto das férias referente ao 

exercício de 2020 encerra-se em 31 de dezembro de 2021. 
 

Pelo exposto acima, solicitamos aos servidores que ainda não fizeram a devida 

marcação das suas férias do citado exercício, que a providencie o mais breve possível, 

evitando assim a perda do direito as férias. 

Ressaltamos ainda que Servidores que se encontram afastados para Mestrado 

ou Doutorado também têm direito a marcação.  

***Alertamos ainda, que o prazo máximo para agendamento das férias, no 

SIGEPE, a se iniciarem dentro do mês de dezembro/2021,  será o dia  05 de novembro 

de 2021! 
 

Na oportunidade, lembramos que a marcação das férias dos servidores da 
UNIRIO é realizada através do Sistema SIGEPE, no Portal do Servidor, pelo site 
www.servidor.gov.br. 

 
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail progepe.ferias@unirio.br. No caso 

dos servidores lotados no HUGG as dúvidas devem ser enviadas para o e-mail 
progepe.feriashugg@unirio.br. 

 
Atenciosamente,  

 

 

Henry Grivet Ferreira  

Chefe da Divisão de Administração de Pessoal  

 

O módulo de férias do SOUGOV ainda não está  
ativo.  
Verificar férias através: www.servidor.gov.br  
DÚVIDAS ASSISTA O LINK  
https://www.youtube.com/watch?v=2Wkin4eaS5U 

 

Divisão de Administração de Pessoal  
Avenida Presidente Vargas, 446 sala 1906 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22290-240 

Tel.: (21)2542-4030 / E-mail:


 progepe.dap@unirio.br 

mailto:progepe.ferias@unirio.br
mailto:progepe.feriashugg@unirio.br
http://www.servidor.gov.br/
mailto:progepe.dap@unirio.br

		2021-10-14T12:38:39-0300
	Brasil
	HENRY GRIVET FERREIRA
	Assinador Serpro




