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FLUXO EM CASO DE ÓBITO DO SERVIDOR OU PESSOAS DA FAMÍLIA 

 

A Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV) de posse de suas atribuições vem 

apresentar o fluxo em caso de morte do servidor ou pessoas da família (cônjuge, 

companheiro(a), pais, madrasta/padrasto, filhos, enteados, menor sobre guarda ou tutela e 

irmão segundo o art. 97 da lei 8.112/1990)  

• FALECIMENTO DE SERVIDOR: 

1 - Chefia Imediata informa a DSQV o falecimento do servidor através do e-mail: 

dsqv.progep@ufopa.edu.br 

2 – A equipe do Serviço Social entrará em contato com os familiares para esclarecimentos dos 

tramites relacionados aos direitos previstos em lei; 

3 – Caso haja a necessidade, a equipe do Serviço Social encaminhará para a equipe de Psicologia. 

• FALECIMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA DO SERVIDOR (Licença Nojo): 

Concessão ao servidor para se ausentar do serviço, por 08 (oito) dias consecutivos, sem qualquer 

prejuízo, em decorrência de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

1. A concessão tem início na data da ocorrência do fato gerador (data do óbito), 
independentemente de coincidir com final de semana, feriado ou dia já trabalhado. 

2. O servidor deverá preencher o formulário. 

3. Após o preenchimento encaminhar para o Promotor de Processos da sua Unidade. 

4 . Caso sinta necessidade, o servidor possui o direito de ser atendido pela equipe psicossocial 
da DSQV, sendo necessário solicitação através do e-mail: psicossocial.dsqv@ufopa.edu.br 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- A Equipe do Psicossocial da DSQV entende que o processo de falecimento tanto de servidor 
quanto de pessoa da família é um momento muito sensível e privado dos familiares, logo não 
há uma obrigatoriedade da presença da equipe em velórios e enterros, ficando a cargo do 
servidor ou de seus familiares solicitarem ou não os atendimentos específicos da área do serviço 
social e psicologia a qualquer momento posterior ao óbito.  
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