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Módulo        : SIO / SIP 
 

 
Objetivo: Demonstrar a nova rotina de Planejamento de Férias 

 
       Com esta ferramenta o Operacional poderá planejar o período de 

férias dos funcionários, e integrar com a escala de trabalha, 
eliminando a necessidade de configurar a escala para esta situação. 

 
        Com isso o Planejamento de Férias se torna um evento 

controlado na opção  "Faltas e Ocorrências" pelo SIO, o que antes era 
controlado pelo SIP. Um novo evento é criado automaticamente 

chamado FER -> Féria Entende-se sobre "Planejamento de Férias" a 
configuração manual do inicio e término de férias, que é diferente de 

"Escala de Férias", que é o cálculo automático feito pelo sistema para 

gerar o próximo período de Férias.  
O Planejamento é importante, pois visa a dividir de forma mais 

homogênea o fluxo de férias durante o ano, evitando sobrecargas em 
um mês e ausências em outros. 

 
Lembrando que a criação efetiva das férias continua sendo uma 

rotina exclusiva do SIP, e estas ferramentas não interferem nas férias 
efetivas, só criam um cronograma. 

 
 

 
Opção do Menu: 

 
 

 
 

Tela de Planejamento de Férias: 
 

 
Autoexplicativa, entra com a matricula do funcionário e preenche o 

DIA/MÊS Inicial e Final das Férias armazenando no banco de dados 
este planejamento. 



 
 

 
 

Clicamos o botão de gravar para armazenar. A opção "Manter Padrão" 
congela o ultimo valor lançado, auxiliando a digitação. Para uma 

digitação mais rápida, pode-se marcar o "manter Padrão" e na grade 
pressionar a "barra de espaços" que grava e avança o funcionário. 

Nova opção de Planejamento de Férias em "faltas e ocorrências" 
Vamos agora gravar o evento planejamento do período, operação que 

será realizada mensalmente. 



 
 

Selecione o Evento/Ocorrência "Férias" que já foi criado 
automaticamente, e clique em ferramentas. 

 

 
 



 

 
 

Vemos a nova opção "Planejamento de Férias". Clicar Escolher o mês 
/ ano do planejamento. Se o operador marcar o checkbox "incluir 

Férias Efetivas" a rotina ira incluir (após o planejamento) os eventos 
relativos as férias já feitas naquele mês no SIP (Férias efetivas). 

Estes eventos sobrepõem o 1º 
 

 

A rotina irá filtrar planejamentos que iniciem em 01 (Janeiro) ou 
terminem em 01 Ex. 01/01 a 30/01 Ex: 15/01 a 15/02 Com estas 

informações o SIO gera todos os eventos necessários 
 

 



 
 

 

Agora veremos na "escala" o evento sendo computado para o 
funcionário Exemplo 01392 

 
 



 
 

Rotina de escala: 
 

 

 
Definindo  o evento FER nos parâmetros, as “HORAS TRABALHADAS" 

processa corretamente os dados, sem precisar intervir manualmente 
na escala. 

 
Fim do Treinamento 

 
 


