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RECESSO FINAL DE ANO – Servidor 

Na tela inicial do Suap, aparecerá a mensagem de “Recesso de Natal / 

Final de Ano”, informando que há dias disponíveis para escolher, ou seja, o 

servidor já pode escolher em quais dias vai tirar o recesso: 

 

O sistema informará quantos dias o servidor poderá escolher e qual o 

prazo para escolha dos dias; 
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Após selecionados os dias, o servidor poderá salvar a solicitação e 

aguardar a validação pela chefia imediata: 

 

Após a validação pela chefia imediata na tela inicial do Suap 

aparecerá o aviso de que o período escolhido foi autorizado: 

 

Ao clicar no aviso o servidor será direcionado para a tela de 

acompanhamento de compensação em que ele poderá infomar as 

compensações e acompanha-las pelo próprio SUAP. 
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Chefia imediata – Validação dos dias 

Na tela inicial do Suap, aparecerá na “tag” de frequência o aviso de 

quantas solicitações de compensação de horário estão pendentes aguardando 

validação:  
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Ao clicar na quantidade de solicitações o sistema direcionará o 

gestor para o acompanhamento de compensações e mostrará a relação das 

solicitações pendentes de validação. 

O gestor seleciona a solicitação do servidor: 

 

 

Selecionar validação: 
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Ao abrir a janela para validação o chefe imediato terá três opções 

para validação dos dias escolhidos pelo servidor: 

1. Autorizado - período escolhido está de acordo com a escala de recesso; 

2. Não autorizado – Remarcar Novamente; 

3. Não autorizado – recesso não autorizado no período. 

 

 

A chefia poderá informar o motivo pelo qual a solicitação do servidor 

não foi autorizada. 
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Ao salvar a validação o sistema informará que a validação foi salva 

com sucesso e o servidor já poderá fazer o acompanhamento de 

Compensação. 

 

Obs: Os saldos excedentes de trabalho desde o dia 25/09/2019 

podem ser utilizados para compensação do recesso de final de ano.    


