
FÉRIAS WEB
SENHORES HOMOLOGADORES:

O  usuário de acesso ao SISTEMA (passo a 
passo a seguir) para homologar férias, passo a seguir) para homologar férias, 

será o CPF e a senha, que será 
encaminhada para o e-mail institucional, 

conforme os dados preenchidos no 
formulário que foi enviado pela DIRAP.



FÉRIAS WEB

1º PASSO:

Acessar o sistema

(www.siapenet.gov.br), conforme o  
próximo slide.





FÉRIAS WEB

2º PASSO:

Clicar no link “Órgão”, conforme 
indicado no próximo slide.





FÉRIAS WEB

3º PASSO:

Informar o nº do CPF, no campo 
indicado, conforme o próximo slide.





FÉRIAS WEB
4º PASSO:

Digitar a SENHA que foi enviada para Digitar a SENHA que foi enviada para 
o seu e-mail, no campo indicado, 

utilizando o teclado da tela, conforme 
o próximo slide.

Obs.: O sistema exigirá a troca de senha 
no primeiro acesso.





FÉRIAS WEB

5º PASSO:

Clicar no link “Atualização 
Cadastral”, conforme indicado no 

próximo slide.





FÉRIAS WEB
6º PASSO:

Ao clicar no link “Atualização Cadastral”, Ao clicar no link “Atualização Cadastral”, 
irá abrir uma nova janela, e assim, 
clicar em “Férias”, para acessar os 

dados de sua responsabilidade, conforme 
indicado no próximo slide.





FÉRIAS WEB
7º PASSO:

Ao clicar no link “Férias”, irá abrir 03 
abas, e assim, deverá clicar na aba abas, e assim, deverá clicar na aba 

“Homologar Férias”, conforme indicado 
no próximo slide.





FÉRIAS WEB
8º PASSO:

Na tela que irá se abrir, você deverá digitar a 
unidade (Uorg) correspondente à Diretoria, 

Divisão, Setor e outros, que está homologando Divisão, Setor e outros, que está homologando 
ou a matrícula do servidor,  e em seguida, 

clicar em “Analisar a Matrícula” , conforme 
indicado no próximo slide.

Obs.: No campo Uorg, existe um link lateral para 
pesquisa da Unidade (Uorg).





FÉRIAS WEB
9º PASSO:

Na tela que irá se abrir, você deverá 
selecionar as férias a serem selecionar as férias a serem 

homologadas, clicando no link 
correspondente ao ano de exercício, para 
o qual houve programação de férias pelo 

servidor (2016, 2017...),  conforme 
indicado no próximo slide.





FÉRIAS WEB
10º PASSO:

Na tela que irá se abrir, você deverá verificar no 
quadro “Solicitação de Férias do Servidor”, quais 

os períodos que o mesmo solicitou, e assim, 
estando de acordo,  clicar em “Homologar estando de acordo,  clicar em “Homologar 

Solicitação de Férias”, conforme indicado no 
próximo slide. 

Ao clicar em homologar, será aberta uma janela 
para confirmação, e  clicando “OK”, você receberá 
também em uma outra janela, que as férias foram 

homologadas com sucesso. 





FÉRIAS WEB
ATENÇÃO

As férias só serão homologadas 
se você confirmar “OK” nas se você confirmar “OK” nas 
janelas que serão abertas ao 

clicar  em “Homologar 
Solicitação de Férias”.



FÉRIAS WEB
11º PASSO:

Caso você não concorde com a solicitação do 
servidor, na tela anterior, a qual trata-se da 

homologação de Férias, tem a opção “Recusar homologação de Férias, tem a opção “Recusar 
Solicitação de Férias”.

Nesse caso, deverá clicar em “Recusar 
Solicitação de Férias” e concluir com “OK” 

nas janelas que são abertas em seguida.

Veja a próxima tela.





Férias Web

Segue abaixo o link Férias Web para mais 

informações:

https://www.servidor.gov.br/gestao-de-https://www.servidor.gov.br/gestao-de-

pessoas/modulo-ferias-web



FÉRIAS WEB

CONTATOS
Informações sobre o cadastro de homologadores

Ramal: 4670 – Claudionor

Ramal: 4645 – MarianeRamal: 4645 – Mariane

Informações sobre o processo de homoloção ou sobre o processo de recusa de Férias

Ramal:  8055 – Servidores Campus Umuarama e fazendas

Ramal : 2003 – Servidores do Hospital de Clinicas 

Ramais: 4646 e 4650 – Serv. do Campus Sta Mônica, Ed. Física, ESEBA, Campus 

Avançados e outros.

Ao seu dispor - DIRAP


