
 

 

Atenção, servidor! 

A partir de agosto/19, a Perícia Singular de saúde e o lançamento de atestados serão 

feitos no próprio campus.  Os atestados médicos não serão mais entregues no SGP.   

O Gabinete de Saúde continuará a realizar atendimentos aos servidores e estudantes 

do colégio, mas agora apenas nos casos de emergência. 

Fiquem atentos às novas rotinas abaixo: 

Declarações de comparecimento e licença maternidade motivadas pelo 

nascimento do bebê continuarão sendo tratadas administrativamente, 

conforme já se procede. 

 

Atestados emitidos por dentistas, que gerem afastamentos por mais de 5 

dias, com ou sem CID, e afastamentos sem CID, a despeito do número de 

dias, provocarão a abertura de processo no SGP, para agendamento de 

Perícia Odontológica via SCSPO/SASS. 

 

Atestados médicos/odontológicos para tratamento de saúde do próprio 

servidor/contratado, com menos de 5 dias e COM CID: 

1) O servidor/contratado deverá informar o número de dias de afastamento à 

Direção e ao SGP do campus, em ATÉ 24h após o ocorrido. 

 

2) O servidor/contratado deverá encaminhar o atestado pelo e-mail 

gabsaudesc2@cp2.g12.br e entregar o atestado original, em até 5 dias, ao 

Gabinete de Saúde SC2, PREFERENCIALMENTE, às terças ou quartas-feiras. 

3) O servidor deverá gerar guia de saúde, assinar e coletar assinatura do(a) 

diretor(a).  Não será mais necessária a assinatura do servidor do SGP nessa guia. 

 

 

Afastamento para acompanhar familiar doente, com até 3 dias e 

COM CID: 

1) O servidor deverá informar o número de dias de afastamento à Direção e ao 

SGP do campus, em ATÉ 24h após o ocorrido. 
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2) O servidor deverá encaminhar o atestado pelo e-mail 

gabsaudesc2@cp2.g12.br e entregar o atestado original (de familiar já 

cadastrado como dependente no assentamento funcional do servidor) ao 

Gabinete de Saúde SC2, PREFERENCIALMENTE, às terças ou quartas-feiras, em 

até 5 dias.   

 

3) O servidor deverá gerar guia de saúde, assinar e coletar assinatura do(a) 

diretor(a). Não será mais necessária a assinatura do servidor do SGP nessa guia. 

 

OBS: 1) Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo por motivo de doença 

de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, ou 

dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento. 

 

2) Para cadastro do dependente, deve-se escanear os seguintes 

documentos do dependente: RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de 

casamento/ declaração de união estável, CPF da mãe, quando tratar-se de 

criança ainda sem CPF, e enviar por e-mail para saudesegtrab@cp2.g12.br, 

solicitando cadastro do familiar. 

 

OBS: Caso o familiar não conste como dependente do servidor, o 

cadastramento deverá ser feito antes da realização do lançamento do 

atestado ou da perícia 

 

Afastamentos que precisam de agendamento de perícia médica 

singular: 

 
 Atestados SEM CID, A DESPEITO do número de dias de afastamento, para 

servidor ou acompanhamento de familiar; 

 

 Atestados com MAIS de 5 dias de afastamento, para tratamento de saúde do 

próprio servidor/contratado; 

 

 Afastamento de servidor para acompanhamento de familiar, ACIMA de 3 dias; 

 

 Afastamento de saúde, A DESPEITO do número de dias, para servidor que já 

ACUMULA MAIS de 14 dias e ATÉ 120 dias nos últimos 12 meses; 

 

 Licença à gestante, quando a servidora tiver um afastamento por saúde 

relacionado à gestação, a partir da 38ª semana de gestação; 

 

 Pedido de reconsideração e recurso, a depender do tempo de afastamento. 
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Procedimentos: 

1) O servidor/contratado deverá informar o número de dias de afastamento 

à Direção e ao SGP do campus, em ATÉ 24h após o ocorrido. 

 

2) O servidor/contratado deverá entrar em contato com o SGP, em até 5 dias 

do afastamento, para abrir processo no SUAP.  O atestado NÃO será mais 

anexado ao processo pelo SGP. 

 

3) O servidor deverá gerar guia de saúde, assinar e coletar assinatura do(a) 

diretor(a). Não será mais necessária a assinatura do servidor do SGP nessa 

guia. 

4) O servidor/contratado, ou familiar que o represente, deverá entrar em 

contato com o Gabinete de Saúde, pelo e-mail gabsaudesc2@cp2.g12.br, 

por telefone ou presencialmente, para agendar perícia. 

 

5) No dia da perícia, o servidor/contratado deverá apresentar documento 

de identificação oficial, original com foto, atestados/laudos originais, 

exames e receitas relacionados ao afastamento, caso possua. 

 

6) Nos casos de licença por motivo de doença em pessoa da família, o 

familiar em questão também deverá comparecer à perícia, munido dos 

documentos acima.  

 

7) Caso o servidor não possa comparecer à perícia, deverá comunicar ao 

Gabinete de Saúde, por telefone ou e-mail, com 48h de antecedência, o 

motivo de sua falta, solicitando um novo agendamento. 

 

8) Nos casos de falta sem aviso prévio, o servidor deverá entrar em contato 

com o Gabinete de Saúde (nos casos de Perícia Singular) ou com a SCSPO 

(nos casos de Junta de Saúde), para novo agendamento, e com o SGP, 

para juntar ao processo sua justificativa de ausência à perícia. O processo 

retornará para a SGP de origem do servidor. 
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