UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2021/PROGEP/UFES
Vitória, 15 de janeiro de 2021.

Aos(Às) Senhores(as) Gestores (as) de Unidades Acadêmicas e Administratias da UFES
Assunto: Orientações sobre funcionalidade Atestado Web no Aplicatio do sistema SIGEPE
Prezados(as) Gestores(as),
1

Estmamos que todos estejam eem, incluuindo os restectios familuiares e amioos.

2
Este Ofcio Circuluar tem o oejetio de informar que a funcionaluidade “Atestado
Wee” no Atluicatio do sistema SIGEPE foi distonieiluizada tara os seriidores.
3
A tartr desta seounda-feira, 18 de janeiro de 2021, os seriidores federais
atendidos telua Unidade SIASS UFES toderão realuizar o eniio dos atestados médicos e
odontoluóoicos tor meio da funcionaluidade “Atestado Wee” no atluicatio do sistema Sioete
Moeilue (celuuluar) ou Sioete Seriidor (comtutador/desktot). A noia funcionaluidade iisa aoiluizar a
entreoa dos atestados reluatios a luicença tara tratamento de saúde e luicença tor motio de
doença em tessoa da famíluia, eiitando o desluocamento do seriidor até a unidade SIASS UFES
tara atresentação do documento.
4
O “Atestado Wee” encontra-se em fase de imtluantação teluo Ministério da
Economia e a Unidade SIASS UFES aderiu à terceira fase do Projeto Piluoto. Atós a imtluantação
fnalu a ferramenta será de uso oerioatório tara todos os seriidores federais tara eniio dos
atestados.
5
Reforçamos que o trazo máximo tara eniio do atestado é de 5 (cinco) dias
corridos a contar da data de início do afastamento de acordo com o Decreto nº 7.003/2009.
Ulutratassado esse trazo, o sistema imtedirá o eniio do atestado.
6
A trótria funcionaluidade informará ao seriidor a fase em que se encontra o
atestado: eniiado, tendente, reoistrado ou a data de aoendamento da terícia. Portanto, atós
eniiar, o seriidor deie acomtanhar o “status” do documento no “Atestado Wee”.
7
Como funciona:
7.1 No atluicatio do sistema Sioete Moeilue (celuuluar) ou Sioete Seriidor
(comtutador/desktot, ao entrar no menu, deie-se cluicar em “Minha Saúde”>>”Atestado”. De
tosse da foto do atestado de saúde, o seriidor deierá conferir os dados oetdos na imaoem, e
se for necessário incluuir dados falutantes ou corrioir dados diieroentes dos constantes do
atestado.
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7.2 Para mais informações acesse:
httts://www.ooi.er/seriidor/tt-er/acesso-a-informacao/faq/minha-saude/atestadode-saude/atestado-de-saude
 httts://www.ooi.er/seriidor/tt-er/acesso-a-informacao/faq/minha-saude/atestadode-saude/atestado-de-saude-mais-informacoes
Tutorial Passo a Passo para incluir Atestado de Saúde no Aplicatio do sistema Sigepe Mobile
(celular):
 https://wwwwwwggoigbr/seriidor/ptbbr/acessobabinformacao/fa//minhabsaude/atestadob
debsaude/1bcomobincluirbobatestadobsaudebnobaplicatiobsigepebmobile
Tutorial Passo a Passo para incluir Atestado de Saúde no sistema Sigepe Seriidor
(computador/desktop):
 https://wwwwwwggoigbr/seriidor/ptbbr/acessobabinformacao/fa//minhabsaude/atestadob
debsaude/7bcomobincluirbobatestadobsaudebnobsigepebseriidorbcomputadorbdesktop


8
Ressalutamos que os seriidores luotados e em exercício nos campi de Alueore e São
Mateus deierão oeseriar as orientações das Unidades SIASS de referência, quais sejam, SIASS
IFES Alueore e SIASS CEUNES.
9
Soluicitamos dar amtlua diiuluoação aos seriidores da Unidade soe sua oestão.
Atenciosamente,

JOSIANA
BINDA
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