
  
 

ORIENTAÇÕES SOBRE AFASTAMENTO MÉDICO/ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES  
COM CONTRATO TEMPORÁRIO 

 

 Os servidores contratados por tempo determinado 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. Por isso o servidor possui o direito de ausentar-se, sem prejuízo da remuneração por 
motivo de tratamento da própria saúde por:  

 15 (quinze) dias consecutivos ou não. Para concessão desse afastamento será necessário realizar perícia com 
médico do IFMG, que deverá ser agendada no SIASS do IFMG-SJE; 

 A partir do 16º dia as licenças serão concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para concessão 
desse afastamento o servidor deverá agendar perícia na própria unidade do INSS ou pelo telefone 135. 

Para nova solicitação de licença após os 15 dias iniciais concedidos pelo IFMG:  
1. Quando se tratar da mesma doença ou correlatas:  

- Transcorridos menos de 60 dias a contar do término dos 15 dias iniciais, deverá ser encaminhado ao INSS por 
tratar-se de uma prorrogação do benefício anterior;  
- Transcorridos mais de 60 dias a contar do término dos 15 dias iniciais, poderão ser concedidos até 15 dias pelo 
IFMG.  

2. Quando se tratar de outra doença:  
Poderão ser concedidos até 15 dias de licença para tratamento de saúde pelo IFMG, mesmo que o periciado 
não tenha retornado ao trabalho.  
 

Para concessão de licenças por motivo de tratamento da própria saúde no IFMG o servidor deverá : 
 

 Comunicar sua ausência à chefia imediata; 

 Entregar o Atestado acompanhado de formulário próprio no Ambulatório Médico/SIASS-SJE aos cuidados 
de Erika ou D'jany. Em situações em que as servidoras não estiverem presentes no setor favor entregar o 
atestado e o formulário em envelope lacrado, identificado e marcado como confidencial, constando o 
último dia trabalhado e telefone para contato com o(a) servidor (a). Caso o ambulatório estiver fechado 
favor entregar o atestado e formulário na Gestão de Pessoas em envelope lacrado, identificado e marcado 
como confidencial, constando o último dia trabalhado e telefone para contato com  o(a) servidor (a). O 
formulário para entrega de atestado está disponível no portal do Campus (http://portal.sje.ifmg.edu.br/) no 
Menu Institucional SIASS ou no menu Formulários. 
 

A entrega do atestado pode ser feita por terceiros, porém o formulário deverá ser assinado pelo servidor 
e não pelo responsável pela entrega. É vedada a anexação de atestados em folha de ponto. 

O comparecimento à consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou exames, por 
uma fração do dia, não gera licença. Mas poderá servir como justificativa de afastamento, ficando a critério da 
chefia imediata do servidor a compensação do horário. 

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

1- Nome completo do servidor; 

2- CRM ou CRO do profissional; 

3-  Código da classificação internacional da doença (CID 10). É assegurado o direito do servidor, omitir o CID 
no atestado, no entanto, o atestado sem esta informação deverá ser encaminhado para perícia. 

4- Data e tempo de afastamento, de forma legível. 
 

PERÍCIA OFICIAL DE SAÚDE PARA ATESTADOS DE ATÉ 15 DIAS: 
 

A Perícia é realizada por um médico ou dentista para verificar a capacidade laboral do servidor, por meio de 

agendamento. A perícia médica acontecerá no Campus quando houver demanda para comparecimento do 

perito, ou, se o servidor preferir, ele poderá agendar perícia nas unidades conveniadas, no SIASS/UFJF-

Governador Valadares ou no SIASS/CEFET-MG. A Perícia feita por dentista será realizada apenas no CEFET-MG 

ou UFJF-Governador Valadares. 
 

 

CONTATOS: 
 

       Ambulatório/SIASS-SJE: (33) 3412-2945 e-mail: siass.sje@ifmg.edu.br 
 

SIASS/CEFET-MG: (31) 3319-7092 | 3319-7094 (das 13h00min às 19h00min horas)  
e-mail: siass.ifmg@ifmg.edu.br 

http://portal.sje.ifmg.edu.br/
mailto:siass.sje@ifmg.edu.br

