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ACESSANDO A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NO PORTAL

Para acessar o Portal da PUC-SP, digite em seu browser o endereço 
http://portalacademico.pucsp.br.
 
Será necessário utilizar as informações de usuário e senha fornecidas 
anteriormente pela Divisão de Recursos Humanos - DRH. A senha de 
acesso ao portal é pessoal e intransferível. Caso tenha algum problema 
com o usuário ou senha, favor entrar em contato encaminhando email 
para portal@pucsp.br. 

Após realizar o login, clique no link de Recursos Humanos.
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Nesta tela são apresentados todos os períodos de férias do funcionário, 
assim como datas de gozo de férias, abonos pecuniários, caso o funcionário 
tenha solicitado em receber a 1ª parcela do 13º nas férias.

Para solicitar férias, clique no link Sugestão de Férias no menu lateral 
esquerda e em seguida no botão Novo.

SUGESTÃO DE FÉRIAS
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 Em seguida abrirá uma tela para que você realize sua sugestão de gozo de 
férias que, posteriormente, passará pela aprovação de sua chefia imediata.

Lembramos que você ou sua chefia poderão realizar em comum acordo 
alterações na sugestão, além de programar férias futuras.
 
Informe a data de Início de sua sugestão de férias e a quantidade de dias. 
A data de Término será preenchida automaticamente. Lembre-se que a 
quantidade de dias solicitados deve ser igual ou inferior ao saldo que é 
apresentado na tela, não podendo ser inferior a 10 dias.

Saldo de Férias: Informa a quantidade de dias disponíveis para férias, 
sendo atualizado após o término do período aquisitivo. 

Optou pelo Abono: Caso decida converter parte das férias em abono 
pecuniário marque essa opção e preencha o campo Nº de Dias Abono 
com 10 dias.
 
1ª Parcela do 13º Salário: Marque esta opção para receber o adiantamento 
de 13º salário caso não tenha requerido férias no mês de janeiro. 
 
Após o preenchimento, clique na opção Salvar/Fechar.

SUGESTÃO DE FÉRIAS
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Após você clicar em Salvar/Fechar, sua sugestão de férias ficará 
disponível para consulta do status em que se encontra, tendo como 
referência, a letra em frente de cada período. Na parte inferior da tela, 
há uma legenda com os significados de cada letra.

SUGESTÃO DE FÉRIAS
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APROVAÇÃO DE SUGESTÃO DE FÉRIAS

Acesse o menu Equipe e em seguida acesse o link Gestão de férias, 
onde serão listados todos os funcionários.

Para mais informações (aprovar, recusar e consultar) sobre um período 
de férias clique na letra que o referencia. Caso queira sugerir um novo 
período, clique nos espaços em branco.
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APROVAÇÃO DE SUGESTÃO DE FÉRIAS

Para aprovar uma sugestão basta clicar no cronograma dos funcionários 
que estejam com férias “aguardando aprovação do Gestor”.

Clicando em Aprovar, a sugestão ficará disponivel para a validação e 
efetivação pela DRH

ATENÇÃO: Após a aprovação, caso seja necessária qualquer alteração, o 
funcionário deverá encaminhar à DRH a solicitação com a devida anuência da 
chefia.
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