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Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida 
DSQV/PROGEP 

   A Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida tem como principal objetivo 

 promover a melhoria do bem-estar, saúde e segurança dos servidores 

 em seu ambiente de trabalho.

  As atividades desenvolvidas por esta diretoria contemplam ações de

promoção em saúde, prevenção de acidentes de trabalho, vigilância e

acompanhamento dos possíveis agravos à saúde dos servidores, de

acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde do Servidor, instituída

pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009.

    Esta Diretoria está estruturada em três gerências:

Gerência de Bem-estar e Qualidade de vida - GBEQV  

Gerência de Atenção à Saúde do Servidor - GASS  

Gerência de Segurança no Trabalho e Perícia - GSTP 

Localização e contatos:

Bloco B, sala 12.  Atendimento de 7h às 11h e 13h às 17h.
Telefone/Whatsapp: (66) 3410-4083
Unidade SEI-UFR: PROGEP - DSQV

Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida/PROGEP/UFR

E-mail: csqv.progep@ufr.edu.br

    Com o intuito de informar sobre os serviços de competência da DSQV,

e auxiliar os servidores nos processos de solicitação, a equipe

desenvolveu este Guia de Serviços,  que contem informações sobre

assistência à saúde suplementar, licenças maternidade, paternidade,

adotante, licenças de saúde e adicionais ocupacionais.

http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
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Gerência de Bem-estar e Qualidade de Vida

DSQV/PROGEP 

   Pensar no bem-estar físico, mental e social do servidor para, assim, promover

ações que levem informação e colaborem para o desenvolvimento de hábitos

saudáveis com consequente aumento na percepção de qualidade de vida do

indivíduo. Entender as demandas dos servidores para a elaboração e

direcionamento das estratégias considerando a importância da abordagem

psicossocial das ações em saúde.

OBJETIVO PRINCIPAL

Promoção à saúde

a) Campanhas de conscientização sobre a prevenção de agravos à saúde;

Programas de Qualidade de Vida

a) Projetos institucionais que estimulem e proporcionem à prática de

atividades físicas nas suas diversas modalidades;

b) Parcerias com outras pró-reitorias ou órgãos para implementação de

programas de práticas esportivas e atividades físicas de maneira geral;

Localização e contatos:

Bloco B, sala 12. Atendimento: 7h às 11h e 13h às 17h.
Telefone/Whatsapp: (66) 3410-4083
Unidade SEI-UFR: PROGEP - DSQV - GBEQV

Gerência de Bem-estar e Qualidade de Vida-GBEQV

E-mail: csqv.progep@ufr.edu.br 04

 i. Palestras com profissionais especializados: no modelo presencial ou
remoto;

 ii. Produção de conteúdo e postagens nas redes sociais oficiais da
universidade, acompanhando as temáticas preconizadas pelo
Ministério da Saúde.

b) Planejamento e divulgação de ações de saúde no ambiente da UFR.

http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

DSQV/PROGEP 

   Estar atento aos principais agravos de saúde prevalentes entre os servidores

da instituição, promovendo a orientação aos servidores quanto a necessidade

de busca de serviço médico especializado e tratamento. Esta gerência também

fornecerá informações que permitam ao servidor conhecer seu direito de

acesso aos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Ademais,

garantir a execução de atos amparados pela lei de n° 8.112/1990, no âmbito da

saúde.

OBJETIVO PRINCIPAL

1. Orientação ao servidor sobre encaminhamentos adequados aos serviços

de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);

05

2. Exames médicos periódicos;

3. Convênios e informações sobre planos de saúde suplementar;

4. Licenças Maternidade;

5. Licença Paternidade;

Localização e contatos:

Bloco B, sala 12. Atendimento: 7h às 11h e 13h às 17h
Telefone/Whatsapp: (66) 3410-4083
Unidade SEI-UFR: PROGEP - DSQV - GASS

Gerência de Atenção à Saúde do Servidor - GASS

E-mail: csqv.progep@ufr.edu.br

6. Licença à adotante;

http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


EXAMES PERIÓDICOS - PERGUNTAS FREQUENTES 
Mais  detalhes em:

DSQV/PROGEP 

    O Exame Médico Periódico, disposto no art. 206-A da Lei 8.112/1990, faz parte da

Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal e

integra um conjunto de avaliações necessárias ao acompanhamento da saúde dos

servidores. O objetivo é a preservação da saúde, a partir da avaliação médica e a

detecção precoce de sinais que possam estar relacionados ao desenvolvimento de

doenças, relacionadas ou não às atividades ocupacionais.

EXAMES PERIÓDICOS
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Procedimento de recusa da realização dos exames periódicos

    Se o servidor optar por não realizar os exames periódicos, será obrigatória a  recusa

no sistema SIGEPE, e envio para DSQV de processo SEI/UFR anexando o "Termo de

responsabilidade" gerado pelo SIGEPE, assinado. Como ilustrado em tutorial

disponível em:

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR informando a RECUSA da realização dos exames periódicos

Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

  A convocação para a realização dos exames periódicos é enviada no e-mail

cadastrado como "E-mail pessoal" no sistema SIGEPE. Na convocação, o servidor

recebe as instruções necessárias para a realização dos exames e consulta com o

médico do trabalho, exemplificadas nos vídeos tutoriais abaixo.

Procedimento de aceite da realização dos exames periódicos

Tutorial de emissão das guias para realização dos exames periódicos

Tutorial para envio de processo via SEI/UFR do ACEITE/ASO
VIDEO

TUTORIAL

Unidade:
PROGEP - DSQV - GASS

https://drive.google.com/file/d/1dWDtAE2igCegUJROTsCSMZSwI2QGX55U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dWDtAE2igCegUJROTsCSMZSwI2QGX55U/view?usp=sharing
https://youtu.be/4t-fHznpQFw
https://youtu.be/Sm5M7p60cMg
https://youtu.be/OEWN9sROjH8
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


  A assistência à saúde suplementar compreende assistência médica, hospitalar,

odontológica, psicológica e farmacêutica, e que pode ser prestada diretamente pelo

órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, mediante convênio ou

contrato, ou na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido

pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou

seguros privados de assistência à saúde.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR
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Exclusão/cancelamento de assistência à saúde suplementar
   O cancelamento é feito pelo servidor no sistema SIGEPE. No menu principal,

selecione a opção "requerimentos". O nome do requerimento é "Assistência à saúde

suplementar". O servidor deve preencher todo o requerimento e informar no campo

adequado a data do cancelamento do plano de saúde.

   A solicitação de assistência à saúde suplementar é feita pelo servidor no sistema

SIGEPE. No menu principal, selecione a opção "requerimentos". O nome do

requerimento é "Assistência à saúde suplementar". O servidor deve preencher e anexar

os documento necessários.

Solicitação de assistência à saúde suplementar

Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

DSQV/PROGEP 

    1. Contrato do plano de saúde;

  2. Comprovante de Vínculo com os dependentes, se houver. Os dependentes

devem constar em seu assentamento funcional.

    3. Boleto e comprovante de pagamento atuais.

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Lei nº 8.112/90, art. 230; Portaria Normativa nº 1 de 9 de março de 2017 - MPOG;
Portaria nº 08/2016 - MPOG; Nota Informativa nº 421/2012-
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.

https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/


    A licença à gestante/maternidade destina-se à proteção da gravidez, à recuperação

pós-parto, à amamentação e ao desenvolvimento da relação entre mãe e filho, a

partir do primeiro dia do nono mês de gestação.

LICENÇA MATERNIDADE
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Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

DSQV/PROGEP 

Previsão legal e normativas:
Art. 207, §§2º, 3º e 4º da Lei nº 8112/1990; Art. 71 da Lei nº 9213/1991; §1º, do art. 2º, do
Decreto 6690/2008.

     A solicitação de licença maternidade é feita pela servidora via processo SEI/UFR, do

tipo "Licença maternidade".

Solicitação de licença maternidade

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de licença maternidade

    A solicitação de prorrogação da licença maternidade é feita pela servidora via

processo SEI/UFR, do tipo "Licença maternidade".

Solicitação de prorrogação da licença maternidade

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de prorrogação de licença maternidade

    1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - Licença Maternidade/Prorrogação" , assinado.

    2. Certidão(ões) de nascimento do(s) filho(s)

Documentos necessários

    1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - Licença Maternidade/Prorrogação" , assinado.

    2. Certidão(ões) de nascimento do(s) filho(s);

   3. Atestado médico, para as servidoras que iniciarem sua licença a partir das 40

semanas, antes do nascimento da criança.

Documentos necessários

   No caso em que a servidora precise se afastar das suas atividades laborais, em
decorrência de complicações na gestação, a servidora deve enviar atestado médico via
SOU GOV, conforme detalhado em Licença para Tratamento da Própria Saúde,
página 13.

Unidade:
PROGEP - DSQV - GASS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm
http://sei.ufr.edu.br/
https://youtu.be/RGCh0Kz95vk
https://youtu.be/qGp-k_TmXkM
http://sei.ufr.edu.br/
https://www.gov.br/sougov
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


   A licença paternidade corresponde a um período de cinco dias concedidos ao

servidor em decorrência de nascimento ou adoção de filho, com possibilidade de

prorrogação por mais 15 dias.

LICENÇA PATERNIDADE
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Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

DSQV/PROGEP 

  1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - Licença Paternidade/Prorrogação", assinado
pelo servidor e chefia imediata.
 2. Certidão(ões) de nascimento do(s) filho(s); OU Termo de Guarda e
Responsabilidade, concedido no bojo de um processo de adoção; OU termo de
Adoção, expedido por autoridade competente;

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Lei nº 8.112, de 11.12.1990 - Arts. 102, inciso VIII, alínea a), 208; Lei nº 8.069/90, Art. 2º; Nota
Técnica nº 2978/2016-MP; Nota Técnica CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 133, de 28/08/2014; Nota
Técnica CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 150, de 06/10/2014; Decreto nº 8.737, de 03/05/2016;
Nota Técnica nº 2978-MP, de 05/10/2016.

    A solicitação de licença paternidade é feita pelo servidor via processo SEI/UFR, do

tipo "Licença paternidade".

Solicitação de licença paternidade

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de licença paternidade

  A solicitação de prorrogação da licença paternidade é feita pelo servidor via

processo SEI/UFR, do tipo "Licença paternidade", como ilustrado em tutorial disponível

em:

Solicitação de prorrogação da licença paternidade

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de prorrogação de licença paternidade

   1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - Licença Paternidade/Prorrogação" , assinado
pelo servidor e chefia imediata.
 2. Certidão(ões) de nascimento do(s) filho(s); OU Termo de Guarda e
Responsabilidade, concedido no bojo de um processo de adoção; OU termo de
Adoção, expedido por autoridade competente;

Documentos necessários

Unidade:
PROGEP - DSQV - GASS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://sei.ufr.edu.br/
https://youtu.be/c7huaC2pw6M
http://sei.ufr.edu.br/
https://youtu.be/DcyOJKGQpKQ
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


    A licença à adotante é concedida à servidora que adotar ou tiver criança sob

guarda judicial. As servidoras, durante o período de licença, não poderão exercer

qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou

organização similar.

LICENÇA À ADOTANTE
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Gerência de Atenção à Saúde do Servidor

DSQV/PROGEP 

1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - LICENÇA ADOTANTE/PRORROGAÇÃO" , assinado
pela servidora e chefia imediata.
2. Termo de Guarda e Responsabilidade, concedido no bojo de um processo de
adoção; OU termo de Adoção, expedido por autoridade competente;

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
A servidora que adotar ou tiver sob guarda judicial criança de: Até 01 (um) ano de idade: 90 dias
+ 45 dias de prorrogação;01 (um) a 12 (doze) anos de idade incompletos: 30 dias + 15 dias de
prorrogação. Art. 102, VIII e arts. 185, 208, 209 e 210 da Lei 8112/1990, de 11/12/90; Lei nº.
11.770, de 9 de setembro de 2009; Decreto nº. 6.690/2008

    A solicitação de licença à adotante é feita pela servidora via processo SEI/UFR, do

tipo "Licença à adotante".

Solicitação de licença à adotante

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de licença à adotante

   A solicitação de prorrogação da licença à adotante é feita pelo servidor via processo

SEI/UFR, do tipo "Licença à adotante", como ilustrado em tutorial disponível em:

Solicitação de prorrogação da licença adotante

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de prorrogação de licença à adotante

1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP - LICENÇA ADOTANTE/PRORROGAÇÃO" , assinado
pela servidora e chefia imediata.
2. Termo de Guarda e Responsabilidade, concedido no bojo de um processo de
adoção; OU termo de Adoção, expedido por autoridade competente;

Documentos necessários

Unidade:
PROGEP - DSQV - GASS

http://sei.ufr.edu.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm
https://youtu.be/HPdtvEtAuEI
https://youtu.be/xJCmFrGHc3s
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

DSQV/PROGEP 

  Preservar a integridade do servidor estabelecendo medidas que visem

minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho bem como de doenças

ocupacionais. Orientar os processos legais quando da necessidade de

pagamento de adicional por periculosidade ou insalubridade;

acompanhamento de processos de afastamentos por motivos de saúde; e

agendamento de perícias médicas.

OBJETIVO PRINCIPAL

Gerenciamento de riscos ocupacionais e elaboração de laudos técnicos

Adicionais de Insalubridade e Periculosidade

Perícia Médica

1.

2.

3.

Localização e contatos:

Bloco B, sala 12. Atendimento: 7h às 11h e 13h às 17h
Telefone/Whatsapp: (66) 3410-4083
Unidade SEI-UFR: PROGEP - DSQV - GSTP

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia - GSTP

E-mail: csqv.progep@ufr.edu.br 11

Licença para tratamento de saúde;

Licença para tratar doença em pessoa da família

Licença por acidente em serviço ou doença ocupacional

http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


   Percentual adicionado à remuneração do servidor que trabalha em ambiente ou

executando atividade com exposição a risco previsto na legislação, podendo ser

adicional de insalubridade, de periculosidade, de irradiação ionizante ou gratificação

por trabalhos com raio-x ou substância radioativa.

    A concessão dos adicionais ocupacionais, estabelecida na legislação vigente, refere-

se a formas de indenização do risco à saúde e integridade física do servidor, e possui

caráter transitório, vigendo enquanto durar a exposição ao risco que ensejou a

concessão. 

ADICIONAIS OCUPACIONAIS ( insalubridade ou  periculosidade)
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DSQV/PROGEP 

   1. Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOCENTE", ou

"DSQV/PROGEP: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE TÉCNICO", ou "DSQV/PROGEP:

ADICIONAL PERICULOSIDADE - SERVIDORES", assinado pelo(a) servidor(a) e chefia

imediata.

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Decreto nº 93.412, de 14 de outubro de 1986; Decreto nº 97.458, de 15 de janeiro de 1989; Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei no 8.270, de 17 de dezembro de 1991; Decreto nº
877, de 20 de julho de 1993; Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/78 do MTE;
Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria 3.214/78 do MTE; Orientação Normativa Segep/MP
n.º 4, de 14 de fevereiro de 2017; e Portaria Inmetro n° 48, de 27 de janeiro de 2016.

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

   A solicitação de adicionais ocupacionais é realizado pelo servidor via processo

SEI/UFR, do tipo "Adicional de insalubridade" ou "Adicional de periculosidade".

     Após o solicitação via processo SEI/UFR, o servidor deve acompanhar o despachos

e aguardar o agendamento da visita técnica da unidade SIASS.

Solicitação de adicionais ocupacionais

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de adicional de insalubridade

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para solicitação de adicional de periculosidade

Unidade:
PROGEP - DSQV - GSTP

https://youtu.be/LMrr737NTOE
https://youtu.be/gUWPRws3gtQ
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


   Licença concedida a servidor quando esse for acometido de doença que não lhe

permita exercer as atividades do cargo. A concessão da licença para tratamento de

saúde decorre da entrega do atestado médico, contendo identificação do servidor e

do profissional emitente, o registro deste no conselho de classe e o tempo provável

de afastamento.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PRÓPRIO SERVIDOR
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DSQV/PROGEP 

    1. Atestado médico ou odontológico com nome completo do servidor; assinatura e
carimbo do profissional (médico ou cirurgião-dentista), com identificação e registro
no conselho de classe; CID (Classificação Internacional de Doenças) da enfermidade;
quantidade de dias sugeridos para o afastamento; data de emissão do atestado.

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Art. 202,203, §4º, 204 da Lei 8112/1990; Decreto nº 7003 de 09/11/2009; Orientação Normativa

SRH/MP nº 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010;

   Deve ser realizada, pelo servidor até o 5° (quinto) dia do inicio da vigência do

atestado, por meio do aplicativo SOU GOV. O servidor deve acessar o aplicativo e na

opção saúde do menu principal, selecionar "Atestado de saúde", anexar o atestado

médico ou odontológico e preencher com as informações solicitadas.

Solicitação de licença para tratamento de saúde

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de solicitação de licença saúde no aplicativo SOUGOV 

   O servidor deverá informar a chefia imediata via processo SEI/UFR do seu

afastamento para tratamento da própria saúde. Não é necessário anexar o atestado

médico/odontológico no processo.

Processo SEI/UFR para ciência da chefia

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para informar a chefia do afastamento

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

Unidade:
PROGEP - DSQV - GSTP

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7003.htm
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7581
https://www.gov.br/sougov
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo
http://sei.ufr.edu.br/
https://youtu.be/bULT7qSQ9uw
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


    Licença que o servidor tem direito por motivo de doença em familiar que  conste no
assentamento funcional, no sistema SIGEPE, cujo cuidado não lhe permita exercer as
atividades do cargo. Será concedida, sem prejuízo da remuneração, por até 60
(sessenta) dias, corridos ou não. Após os 60 dias, por até mais 90 dias, consecutivos
ou não, sem remuneração, não ultrapassando o total de 150 dias, incluídas as
respectivas prorrogações, a contar da data de início do primeiro afastamento, no
período de 12 meses.

LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
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DSQV/PROGEP 

    1. Atestado médico/odontológico com nome completo do familiar e a descrição da
necessidade de acompanhamento do servidor para o tratamento/recuperação do
familiar; assinatura e carimbo do profissional (médico/cirurgião-dentista), com
identificação e registro no conselho de classe; CID (Classificação Internacional de
Doenças) da enfermidade; quantidade de dias sugeridos para o afastamento; data de
emissão do atestado;

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Art. 202,203, §4º, 204 da Lei 8112/1990; Decreto nº 7003 de 09/11/2009; Orientação Normativa

SRH/MP nº 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010;

  Deve ser realizada, pelo servidor até o 5° (quinto) dia do inicio da vigência do
atestado, por meio do aplicativo SOU GOV. No aplicativo acessar a opção saúde do
menu principal, selecionar "Atestado de saúde", anexar o atestado médico ou
odontológico e preencher com as informações solicitadas.

Solicitação de licença por doença em pessoa da família

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de solicitação de licença saúde no aplicativo SOUGOV

  O servidor deverá informar a chefia imediata via processo SEI/UFR do seu

afastamento para cuidar de pessoa da família. Não é necessário anexar o atestado

médico/odontológico no processo.

Processo SEI/UFR para ciência da chefia

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para informar a chefia do afastamento

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

Unidade:
PROGEP - DSQV - GSTP

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7003.htm
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7581
https://www.gov.br/sougov
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo
https://youtu.be/bULT7qSQ9uw
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


   Licença concedida quando o servidor, em exercício do seu trabalho, no ambiente de
trabalho ou fora dele, a serviço da Administração Pública Federal, sofre dano que
ocasione lesão corporal, perturbação funcional ou doença com perda total ou parcial,
permanente ou temporária, da capacidade laborativa, incluindo-se o acidente
decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo
e o sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU DOENÇA OCUPACIONAL
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   1. Atestado médico com a descrição do indicativo de acidente em serviço ou
doença relacionada ao trabalho, com nome completo do(a) servidor(a); assinatura e
carimbo do profissional (médico), com identificação e registro no conselho de classe;
CID (Classificação Internacional de Doenças) da enfermidade; quantidade de dias
sugeridos para o afastamento; data de emissão do atestado.

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:
Arts. 211 e 212 da Lei nº 8112, de 1990;

Orientação Normativa SRH/MP nº 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010.

  Deve ser realizada, pelo servidor até o 5° (quinto) dia do inicio da vigência do
atestado, por meio do aplicativo SOU GOV. No aplicativo, acessar a opção "saúde" do
menu principal, selecionar "Atestado de saúde", anexar o atestado, preencher as
informações solicitadas, selecionando a opção "houve um indicativo de acidente de
trabalho em serviço ou moléstia profissional".

Solicitação de licença por acidente em serviço ou doença ocupacional

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de solicitação de licença saúde no aplicativo SOUGOV

    O servidor deverá informar seu afastamento a chefia imediata via processo SEI/UFR

do tipo "Licença por acidente em serviço" ou "Licença por doença profissional". Não é

necessário anexar o atestado médico/odontológico no processo.

Processo SEI/UFR para ciência da chefia

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para informar a chefia do afastamento

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

Unidade:
PROGEP - DSQV - GSTP

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
https://www.gov.br/sougov
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo
https://youtu.be/9jQJu7BL4oc
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/


    O atraso no envio do atestado médico, ou seja, o envio após 5 dias do início da
vigência da licença médica, enseja a necessidade de justificativa de atraso à SIASS
(unidade pericial). Sendo a justificativa do atraso aceita pela unidade SIASS, o servidor
será submetido à avaliação pericial para possível homologação e concessão do tempo
da licença, independente do tempo de afastamento. Se o servidor não apresentar as
devidas justificativas, a ausência será caracterizada como falta ao serviço sem motivo
justificado (Lei 8112/1190 – Decreto 7003/2009).

JUSTIFICATIVA DE ATRASO NO ENVIO DE ATESTADO
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    1.  Formulário SEI/UFR "DSQV/PROGEP – Atestado – Justificativa de Atraso", assinado;
  2. Atestado médico com nome completo do servidor; assinatura e carimbo do
profissional (médico/odontológico), com identificação e registro no conselho de
classe; CID (Classificação Internacional de Doenças) da enfermidade; quantidade de
dias sugeridos para o afastamento; data de emissão do atestado.

Documentos necessários

Previsão legal e normativas:

Lei 8112/1190 – Decreto 7003/2009

  O servidor deverá enviar processo SEI/UFR para a Gerência de Segurança do
Trabalho e Perícia, contendo o formulário justificando o atraso no envio do atestado
médico/odontológico e o referido atestado em atraso.

Processo SEI/UFR para justificativa de atraso no envio de atestado

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR de justificativa de atraso no envio de atestado

  O servidor deverá informar seu período de afastamento a chefia imediata via

processo SEI/UFR. Não é necessário anexar o atestado médico/odontológico no processo.

Processo SEI/UFR para ciência da chefia

VIDEO
TUTORIAL Tutorial de processo SEI/UFR para informar a chefia do afastamento

Gerência de Segurança do Trabalho e Perícia

Unidade:
PROGEP - DSQV - GSTP

http://sei.ufr.edu.br/
https://youtu.be/TdULjIj240o
https://youtu.be/bULT7qSQ9uw
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Links úteis e listagem de tutoriais

Página PROGEP/UFR
https://ufr.edu.br/progep/

Página SEI/UFR 
https://sei.ufr.edu.br

Página DSQV/PROGEP/UFR
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/

Página SIGEPE/SIGAC
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login

Página SOUGOV .
https://www.gov.br/sougov

Exames periódicos - tutorial emissão das guias para realização dos exames
https://youtu.be/Sm5M7p60cMg

Exames periódicos - tutorial para envio de processo via SEI/UFR do ACEITE/ASO
https://youtu.be/OEWN9sROjH8

Exames periódicos - tutorial SEI/UFR de RECUSA na realização dos exames periódicos
https://youtu.be/4t-fHznpQFw

Licença maternidade - tutorial SEI/UFR para solicitação de licença maternidade
https://youtu.be/RGCh0Kz95vk

Licença maternidade - tutorial SEI/UFR para prorrogação de licença maternidade
https://youtu.be/qGp-k_TmXkM

https://ufr.edu.br/progep/
https://ufr.edu.br/progep/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
http://sei.ufr.edu.br/
https://ufr.edu.br/progep/institucional/coordenadoria-de-saude-e-qualidade-de-vida-csqv/
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login
https://youtu.be/Sm5M7p60cMg
https://youtu.be/Sm5M7p60cMg
https://youtu.be/OEWN9sROjH8
https://youtu.be/4t-fHznpQFw
https://youtu.be/RGCh0Kz95vk
https://youtu.be/RGCh0Kz95vk
https://youtu.be/qGp-k_TmXkM
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Licença paternidade - tutorial SEI/UFR para solicitação de licença paternidade
https://youtu.be/c7huaC2pw6M

Licença paternidade - tutorial SEI/UFR para prorrogação de licença paternidade
https://youtu.be/DcyOJKGQpKQ

Licença à adotante - tutorial SEI/UFR para solicitação de licença à adotante
https://youtu.be/HPdtvEtAuEI

Licença à adotante - tutorial SEI/UFR para prorrogação de licença à adotante
https://youtu.be/xJCmFrGHc3s

Adicional de insalubridade - tutorial SEI/UFR para solicitação de adicional de insalubridade
https://youtu.be/LMrr737NTOE

Adicional de periculosidade - tutorial SEI/UFR para solicitação de adicional de periculosidade
https://youtu.be/gUWPRws3gtQ

Atestado médico/odontológico - tutorial de solicitação de licença saúde no aplicativo SOUGOV
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo

Atestado: ciência da chefia - tutorial SEI/UFR para informar afastamento por motivo de saúde
https://youtu.be/bULT7qSQ9uw

Doença ocupacional - tutorial SEI/UFR para informar afastamento acidente/doença ocupacional
https://youtu.be/9jQJu7BL4oc

Atestado com atraso no envio - tutorial SEI/UFR de justificativa de atraso no envio
https://youtu.be/TdULjIj240o

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Links úteis e listagem de tutoriais

https://youtu.be/c7huaC2pw6M
https://youtu.be/DcyOJKGQpKQ
https://youtu.be/HPdtvEtAuEI
https://youtu.be/xJCmFrGHc3s
https://youtu.be/GWNbxiwj2GA
https://youtu.be/GWNbxiwj2GA
https://youtu.be/bTtdvRDD8fo
https://youtu.be/bULT7qSQ9uw
https://youtu.be/9jQJu7BL4oc
https://youtu.be/TdULjIj240o


@CSQV.UFR 66 3410-4083 csqv.progep@ufr.edu.br

Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida 
 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas


