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Programação de Férias 2016

A

Diretoria de Gestão de Pessoas informou através de Comunicado que o aplica vo para a
programação das férias do exercício de 2016 já está disponível na Rede AGU.

O prazo para a programação de férias encerrará no dia 20 de setembro de 2015.
Os tulares das Unidades, seus subs tutos ou servidores designados deverão enviar,
eletronicamente, as escalas de férias das respec vas Unidades no período de 21 de setembro a 25 de
setembro.
Atenção: os membros e servidores em exercício nas UNIDADES EXTERNAS DA AGU devem
programar suas férias de 2016 somente nas respec vas Unidades, que serão responsáveis pelos
procedimentos no SIAPE. Por isso, o Sistema aparecerá indisponível para programação, conforme
mostra a tela abaixo.

Demais orientações podem ser ob das no Portal de Gestão de Pessoas, clicando no hiperlink
“Orientações” ou pelo e‐mail cogep.seref@agu.gov.br.

Abertura de Tarefas no SAPIENS
A Coordenação‐Geral de Gestão da Documentação e Informação (CGDI) comunicou que a par r
do dia 11 de setembro de 2015, a Secretaria‐Geral de Administração (SGA) foi configurada no Sistema
SAPIENS para receber tarefas apenas pelo Protocolo que, na sequência fará a distribuição para os
setores responsáveis de acordo com o assunto.
Tal ação visa dar celeridade ao procedimento, evitando a distribuição de tarefa e tramitação de
processo ou documento avulso, para setores incompa veis com a demanda.
Ademais, para auxiliar o usuário na des nação da tarefa segue lista anexa, relacionada aos
assuntos de Gestão de Pessoas, que poderá ser informado no campo “observação” da tarefa, o des no.
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Acho que vou olhar com mais atenção cada detalhe de onde hoje moro,
com apreciação, com sa sfação.
O paraíso é aqui, e onde você morar – se você ver a disposição para lá
ser feliz.

Rubens Sakay

