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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O�cio-Circular nº 6/2021/CUR - PROGEP/UFMT

Rondonópolis, 01 de dezembro de 2021.

 
À Reitoria e Vice-Reitoria, 

Às Pró-Reitorias e Secretarias, 

Às Diretorias de Institutos e Faculdades, 

Às unidades administravas e acadêmicas, 

  

Assunto: Recesso para comemoração das festas de final de ano.   

 

Prezados (as) Gestores, 

Considerando a PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 12.735, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 que estabelece
orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano

 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR),
comunica que o recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) compreenderá os
períodos de 20 a 24 de dezembro de 2021 e de 27 a 31 de dezembro de 2021. 

Sendo assim, os agentes públicos devem se revezar nos dois períodos comemorativos, preservando os
serviços essenciais, em especial o atendimento ao público. 

A compensação dos dias de recesso dar-se-á na forma do inciso II do art. 44 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e da Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, no período de 1º de novembro
de 2021 a 31 de outubro de 2022. 

O servidor que não compensar as horas usufruídas em razão do recesso sofrerá desconto na sua remuneração,
proporcionalmente às horas não compensadas.

 

Nesse sendo, encaminhamos o presente circular para conhecimento e ampla divulgação aos servidores. 

 

Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARISTIDES JOSE DA SILVA JUNIOR, Pró-Reitor(a) de
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Gestão de Pessoas --PROGEP/CUR, em 01/12/2021, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4221624 e
o código CRC F384D9BD.

Referência: Processo nº 23108.106586/2021-55 SEI nº 4221624
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