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Objetivo 

Para facilitar a experiência de uso no novo sistema de Solicitação de Férias, elaboramos 

um breve tutorial sobre como deve ser realizada a marcação das férias.  

Esta marcação é permitida apenas para servidores que possuam 

chefia/designação/delegação através do link https://www.tjpe.jus.br/solicitacaoferias. 

Adiante entenda como funciona o registro da marcação no sistema. 

Como marcar as férias? 
Após se autenticar no sistema, clicar na opção “marcar” 

 

O sistema exibirá a lista de servidores para marcação de férias. 

 

Lembrete! Para efetivar marcação/alteração, ao final do processo, é necessário clicar 

em salvar. 

https://www.tjpe.jus.br/solicitacaoferias


Na parte superior da tela de marcação é possível selecionar as unidades chefiadas ou 

delegações de marcação atribuídas. Para os gestores maiores (gerentes, diretores, 

secretários) é possível selecionar as unidades organizacionais hierarquicamente sob suas 

responsabilidades. 

Para registrar as férias de cada servidor da unidade selecionada, o usuário deve clicar 

no ícone de calendário e selecionar o dia de início de vigência das férias (data inicial das 

férias). A data inicial das férias deve ser um dia útil. 

 

Ao realizar esta ação, o sistema preencherá automaticamente a data de fim das férias e 

informará a quantidade de dias (por padrão, 30 dias). 

Caso deseje alterar o período, deve-se clicar em excluir e repetir o processo. 

Lembre-se de clicar em salvar para efetuar qualquer alteração. (O botão salvar fica no 

final da página. Use a barra de rolagem do navegador, se necessário). Caso não clique 

em salvar, os dados informados serão perdidos e as férias não serão marcadas. 

Marcação com fracionamento das férias 
O novo sistema de Solicitação de Férias permite marcar as férias já fracionadas, 

considerando as seguintes regras: 

1. A quantidade total de dias de gozo deve ser 30 dias. 

2. Cada período não pode ser inferior a 10 dias de gozo. 

3. É permitido o fracionamento por até 3 períodos. 

Abaixo segue exemplo de uma marcação de férias particionada em 3 (três) períodos de 

10 (dez) dias: 



1. Escolha a data de início de vigência do primeiro período. (O sistema preencherá 

automaticamente o período completo de 30 dias). 

 
2. Altere a data de fim para o dia que deseja que o primeiro período termine. (O 

sistema abrirá a possibilidade de preencher o segundo período 

automaticamente). 

 

3. Escolha a data de início do segundo período. (O sistema preencherá 

automaticamente a data de fim deste período considerando que a soma dos 

períodos deve ser de 30 dias). 

 

4. Caso deseje inserir o terceiro período, altere a data de fim do segundo período. 

(O sistema abrirá mais uma linha para registro de novo período). 

 

 
5. Insira o último registro permitido, confira as informações na tela e clique em 

salvar. 



 
O botão salvar fica no final da página! 

 
Os botões “limpar alterações” é válido para os registros que não foram salvos. 

Informações importantes 

Ao clicar em salvar, o sistema enviará para cada colaborador um e-mail informando 

que a marcação das férias dele foi realizada pelo gestor. 

A visualização do registro na ficha funcional ocorrerá após o fim do período geral de 

marcação. Caso necessário, dúvidas e confirmações durante o período de marcação 

devem ser solicitadas ao próprio gestor. 


