Cartilha do usuário do SIGRH
O que é o SIGRH?
O SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional,
dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. A maioria
das operações possui algum nível de interação com o sistema SIAPE (sistema de âmbito nacional), enquanto outras são somente de âmbito interno.
PARA MAIS INFORMAÇÕES consulte: http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:sigrh:visao_geral

Módulo de Férias
Você sabia gestor, que agora pode pensar com sua equipe no planejamento das férias de sua
unidade?
A escala de férias de forma organizada.
Após a solicitação de férias de todos os servidores de sua unidade você pode ver através o Mapa de Férias, a quantidade de servidores que estarão de férias, o choque de férias e a quantidade que ficará
no setor em determinado período ou até mesmo o ano todo, assim proporcionado melhor visualização e controle.
DICA: Crie a cultura de planejamento de férias de seus servidores!

ATENÇÃO!!!!!
Você deve estar atento ao calendário de solicitação, homologação e alteração de suas férias.
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS SERÁ SEMPRE ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS.
Servidor é necessário que você entre em contato com o chefe imediato para a efetivação da homologação de férias.

POR QUE

????

No calendário encontram-se as datas em que o sistema estará aberto para solicitações, homologação isso se deve ao fato de ter implicações financeiras e também de estar em conformidade com o
SIAPE sistema do governo em relação à abertura e fechamento da folha, onde é necessário solicitar e homologar com certa antecedência.

Quem disponibiliza o calendário de férias? Ou quem procurar?
DARH – 3621-3126
O que o módulo proporciona?
Comodidade -> Você servidor não necessita ir ao DARH levar a ficha para requisitar suas férias, é tudo on-line!
Segurança -> O processo sendo feito através de um sistema elimina os possíveis erros manuais.
Agilidade -> Mais agilidade nos relatórios de férias mensais.
Gestão -> Melhor gerenciamento das férias dos servidores.

Como solicitar as férias?
Em um procedimento mais simples o usuário deve: Clicar no ícone
e clicar em -> Inclusão de férias e cadastrar as férias.
Caso deseje verificar as orientações de uma forma mais aprofundada acesse o tutorial disponível: http://ufrr.br/wikicsi

Como faço para Alterar Férias?
O sistema possibilitará que o usuário realize a modificação dos dados das férias registrados, ao clicar no ícone
Em seguida, será exibida a Identificação do Servidor incluindo os Dados das Férias disponíveis para alteração.
Nessa funcionalidade, o servidor poderá modificar as férias já solicitadas, incluindo aí as parcelas das férias já homologadas e não pagas.

Meu chefe não esta conseguindo homologar minhas férias, como proceder?
Fique atento, verifique se o período para homologação está aberto.
Caso esteja no período e mesmo assim não esteja conseguindo é importante avisar ao DARH, para a verificação deste procedimento.

Entenda as legendas de Férias
Situação: Informa a situação das férias registradas no SIGRH em relação ao SIAPE:
- Incluída: significa que as férias foram cadastradas no SIGRH e serão enviadas ao SIAPE na próxima sincronização.
- Alterada: significa que as férias foram alteradas no SIGRH e serão reenviadas ao SIAPE na próxima sincronização.
- Excluída: significa que as férias foram excluídas no SIGRH e serão reenviadas ao SIAPE na próxima sincronização.
- Paga/Marcada: significa que as férias foram pagas ou marcadas, e estão sincronizadas com o SIAPE.
- Negado SIAPE: significa que as férias foram negadas pelo SIAPE.
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Apoio:
“Se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados.”
Francis Bacon – Político, ensaísta e filósofo inglês. Considerado o fundador da ciência moderna.

