
ORIENTAÇÕES SOBRE AFASTAMENTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO  
DOS SERVIDORES COM CONTRATO TEMPORÁRIO 

 
Em 2016, o IFMG iniciou uma cooperação com o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor (Siass) do Cefet-MG  e UFJF -Governador Valadares. Essa parceria foi realizada com intuito 
de atender às determinações legais referentes às licenças por motivo de saúde – afastamento de um 
dia ou mais.  O servidor deverá proceder da seguinte forma:  

 Comunicar sua ausência por motivo de saúde à chefia imediata e entregar o atestado e/ou relatório 
acompanhado de formulário próprio no Ambulatório Médico/Siass. A comunicação e a entrega do 
atestado devem ser feita dentro do prazo previsto pela legislação, ou seja, até 5 (cinco) dias 
corridos, contados a partir do início do afastamento.   
É vedada a anexação de atestados em folha de ponto. 
 

Os servidores com contrato temporário vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, em razão do disposto nas Leis nºs 8.213, de 1991, 8.647, de 1993, 8.745, de 1993 e § 13 do art. 
40 da Constituição Federal. De acordo com o manual do SIASS instituído pela Portaria nº 797 de 22 de 
março de 2010, e revisado pela Portaria nº 235, esse servidor tem direito:  

 Apenas os primeiros 15 dias de licença serão concedidos pela perícia oficial em saúde,  
 A partir do 16º dia as licenças serão concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS)/Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  
 

O Atestado precisa preencher os critérios estabelecidos no Decreto nº 7003/09 e Orientação 
Normativa SRH/MP nº 03/10: 

1- Constar nome completo do servidor; 
2- CRM ou CRO do profissional que o atendeu; 
3- Código da classificação internacional da doença (CID 10); 
4- Data e tempo de afastamento, de forma legível; 
5- Entregar o atestado no ambulatório médico/unidade SIASS dentro do prazo previsto em lei, que é de 

até 5 (cinco) dias corridos do início do afastamento acompanhado de formulário especifico. 
 

A entrega do atestado pode ser feita por terceiros, porém o formulário deverá ser assinado pelo 
servidor e não pelo responsável pela entrega. 
 

Importante: O comparecimento à consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou 
exames, por uma fração do dia, não gera licença, por falta de amparo legal. Mas poderá servir como 
justificativa de afastamento, ficando a critério da chefia imediata do servidor a compensação do 
horário, conforme a legislação em vigor (parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.112, de 1990). 
 

Perícia oficial de saúde para atestados até 15 dias: 
 

 A Perícia oficial de saúde é realizada por um médico ou dentista designado pela administração 

pública em afastamentos superiores à 5 dias para verificar a capacidade laboral do servidor.  Ela 

acontece no Campus geralmente de 2 e 2 meses, ou de acordo com a necessidade, por meio de 

agendamento. A Perícia feita por dentista será realizada no CEFET-MG ou UFJF-Governador Valadares. 

 

Atenção: Para entrega do atestado é necessário utilizar o Formulário de Encaminhamento de 

Atestado (anexo I) e observar o fluxo de entrega de atestados (anexo II) disponível no portal do 

Campus (http://portal.sje.ifmg.edu.br/) no Menu Institucional Siass. 

 
CONTATOS 

Siass/SJE: (33) 3412-2945 
Siass/Reitoria: (31) 2513-5129 

http://portal.sje.ifmg.edu.br/

