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1. OBJETIVO 

A presente política tem o intuito de definir e padronizar a programação e gozo de férias dos 

colaboradores do Grupo Level. A data de vigência inicia a partir da data de emissão e aprovação da 

mesma.  

 

2. REGRAS E PROCEDIMENTOS 

 

2.1. A empresa definirá a data de gozo de férias do colaborador, na qual avaliará as condições 

de demandas do período e programará juntamente com o Gestor da área a data que 

estrategicamente seja viável para ausência do empregado. Ainda assim, poderá de comum 

acordo ajustar as datas conforme necessidade e desejo do empregado; 

2.2. Especificamente a área Comercial, o gozo das férias não poderá coincidir com o período 

de Fechamento, exceto se autorizado pela Diretoria. Preferencialmente as férias devem 

ser programadas e gozadas em dois períodos, para reduzir o impacto da ausência do 

colaborador por um período prolongado; 

2.3. Fica autorizado e deve ser estimulada a compra de 10 dias de abono pecuniário. É proibida 

a compra de dias excedentes não previstos na legislação; 

2.4. Todos os colaboradores terão direito a férias após um ano de contrato de trabalho, 

acrescidos de 1/3 com os descontos legais, que podem ser divididos em até três períodos 

de gozo, sendo que um deles deverá ser de no mínimo 14 dias e os demais de no mínimo 

5 dias; 

2.5. As férias são programadas semestralmente, pelo superior imediato da equipe. O 

Departamento Pessoal comunicará semestralmente os prazos e definições para as 

programações; 
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2.6. É de responsabilidade de o Gestor acompanhar os períodos aquisitivos dos colaboradores 

e prazo máximo para geração de férias, através dos controles disponibilizados pelo 

Departamento Pessoal; 

2.7. O Superior imediato tem a responsabilidade de informar os colaboradores da sua equipe 

referente ao planejamento de férias; 

2.8. Qualquer alteração no planejamento deve ser informada pelo Gestor ao Departamento 

Pessoal com no mínimo 30 dias de antecedência à data inicialmente prevista para o gozo; 

2.9. O Departamento Pessoal tem a responsabilidade de realizar o processo de apuração e                       

geração de documentos para o gozo das férias, solicitar o pagamento ao financeiro, coletar 

assinaturas dos colaboradores no conjunto de documentos, informando o período de gozo, 

bem como orientar os superiores imediatos dos procedimentos para o afastamento do 

colaborador. 
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3. APROVADORES  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento Pessoal 

                                                   Nome:  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Diretor Financeiro 

                                                   Nome: 
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Ezequiel Bernardi

Jorge Felisberto
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