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Ata de Reunião Start de Módulo 

 

Ata de Reunião n°: 0124/2015  

Realizada em: 01/10/2015 Horário: 09hs e 00min às 10h e 30min 

Sistema: Sistemas Integrados de Gestão 

Módulo: SIGRH – Férias 

Local: Videoconferência (AVMB – Reitoria IFRS) 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Start SIGRH – Módulo Férias 

Participantes: 

Nr Nome E-mail Setor/Função Rubrica 

01 Rafaela Padilha Rafaela.padilha@ifrs.edu.br DGP  

02 Lysandra Ramos Tieppo lysandra.tieppo@ifrs.edu.br  CPP  

03 Wendell Ramos e Silva  wendell.ribeiro@ifrs.edu.br DGP  

04 Mara Sievert mara.sievert@ifrs.edu.br DTI  

05 Alexandre Leite alexandre.leite@ifrs.edu.br DTI  

06 Luiz Vieira Luiz.vieira@avmb.com.br AVMB  

07 Deivid Fiorin dfiorin@avmb.com.br AVMB  

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

No dia 01 de outubro de 2015, foi realizado através de Videoconferência a reunião Start do SIGRH 

referente ao Módulo Férias para o Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS), aonde estiverem presentes 

por parte do IFRS os âncoras na implantação do Módulo Férias (Srta. Rafaela Padilha e mais participantes 

dos departamentos de Gestão de Pessoas (Wendell Ribeiro e Silva) e TI (Alexandre Leite e Mara Seivert). 

E representando a AVMB os consultores de implantação do SIGRH (Deivid Fiorin e Luiz Vieira). 

Após os testes de comunicação de áudio e vídeo foi iniciado a apresentação do Módulo Férias, o 

consultor inicialmente realizou um breve comentário de como seria o andamento da apresentação e 

também a importância para a instituição a implantação desse módulo. 
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E após a essa breve explanação o consultor Deivid Fiorin, iniciou a apresentação mostrando a 

imagem do fluxo do processo de férias dentro do SIGRH, e assim explicando cada passo de fluxo dentro 

do processo das férias. Após a explicação do fluxo foi comentado sobre os tipos de perfis que existem 

dentro do módulo Férias e quais as suas atribuições dentro do sistema.  

Foram apresentados quais são os parâmetros que devem ser configurados para o funcionamento 

do módulo férias conforme a realidade da instituição. Logo após foi apresentado um dos processos 

fundamentais para que a rotina da homologação das férias esteja em funcionamento que é a criação do 

período de Homologação de Férias dentro do Calendário Mensal.  

Ao termino da explicação da criação do calendário de homologação de Férias, foi apresentado as 

funcionalidades do módulo férias com a visão de cada perfil que o sistema disponibiliza para acesso ao 

módulo, que são os seguintes: 

- Módulo Férias – Perfil Portal do Servidor – Esse é um perfil habilitado para todos os servidores da 

instituição, pois através dele o servidor pode realizar o agendamento de suas férias, alteração e exclusão. 

Resumindo o servidor pode estar realizando através do portal do servidor o acompanhamento do seu 

processo de solicitação e homologação de férias. 

- Módulo Férias – Perfil Portal do Servidor – Chefia da Unidade -  Esse perfil é disponibilizado aos 

servidores que possuem função de chefia e são responsáveis por uma determinada unidade vinculada a 

instituição, e com isso esse perfil tem a responsabilidade de realizar toda a gestão das férias dos 

servidores que estiverem vinculados a uma determinada unidade dentro da instituição. 

- Módulo Férias – Perfil Gestor Férias – Esse perfil é para ser utilizado pelo os servidores vinculados a 

DGP da instituição, pois esse perfil tem acesso a todas as funcionalidades das férias e pode realizar 

qualquer processo que os outros perfis realizam, e está nesse perfil a maior responsabilidade dentro do 

processo do módulo férias que é gerar o arquivo das férias homologadas do SIGRH e importar o mesmo 

no SIAPE, e após isso importar os arquivos que retornam validados pelo SIAPE. 

            Com isso foi feito uma explanação de todos os processos do módulo Férias utilizando os perfis de 

acesso disponíveis pelo sistema. 

            E após isso foi realizada considerações pelo IFRS que uma delas é que a instituição vai estar se 

planejando para realizar os próximos passos para implantação do Módulo Férias. Logo após isso o 

Consultor Deivid e Luiz relataram ao IFRS que para o módulo férias iniciar as suas atividades existe 

poucas configurações de definições a serem feitas, pois requisitos fundamentais para o funcionamento do 

módulo a instituição já têm concluído, que é o organograma completo do IFRS, os servidores vinculados 

em suas devidas unidades e também já está definido quais as funções tem nível de responsabilidade para 

realizar as homologações das férias dos servidores do IFRS. 
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Assim após essas considerações foi encerrado a Videoconferência da reunião Start do SIGRH 

referente ao Módulo Férias  

 

 

Decisões Tomadas: 

  

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 


