
DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE PONTO ELETRÔNICO - UNILAB (SIGRH) 

 

 

1. Gostaria de saber se devo marcar os 4 horários. Entrada, início e final de almoço e saída. Outra 

dúvida é referente à frequência mensal via SEI. Ainda precisará ser feita? 

Deve registrar cada horário de entrada e de saída de cada turno laboral, de acordo com o artigo 2º da 

Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021, a saber: 

Art. 2º A jornada diária de trabalho prevista no art. 1ºdesta Resolução, incluindo o horário 

para repouso e alimentação, será cadastrada por meio do Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIGRH), observando-se: 

I - a tolerância de até 15 (quinze) minutos para início da jornada de trabalho diária no 

controle eletrônico de frequência, em relação ao horário registrado, sem necessidade de 

autorização prévia da chefia imediata, não estando esse horário sujeito à compensação ou 

à redução proporcional da remuneração mensal do servidor. 

II - a programação obrigatoriamente em 2 (dois) turnos;  

III - o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas para repouso e 

alimentação;  

A frequência via SEI, durante esse período de testes, somente deverá ser realizada caso não seja 

possível homologação da chefia imediata da frequência mensal por meio do SIGRH devidamente 

autorizado pela SGP. 

 

2. Como proceder no caso de não conseguirmos registrar o ponto eletrônico? 

Nesses casos você deve realizar a justificativa. A justificativa deve ser feita pelo servidor. A partir do 

registro, a chefia avalia e valida, caso concorde. Este procedimento é explicado no tutorial do ponto 

eletrônico - Servidor, que encontra-se disponível no site. 

 

 

3. Gostaria de saber se devo "bater" o ponto apenas na entrada e saída (duas vezes) ou entrada, 

saída para jantar, retorno do jantar e saída definitiva (quatro vezes). 

Primeiramente, a chefia deve criar o dimensionamento de horário da equipe da sua unidade, para que 

possa definir os horários laborais da equipe e, deste modo, para que o ambiente recepcione a que 

carga diárias irá seguir e em que período ocorrerá. É devido ao servidor que possui carga horária acima 

de 6 horas diárias, pelo menos 1 (uma) hora de intervalo ao dia. O não registro deste intervalo, sem a 

devida justificativa, é passível de questionamento caso haja procedimentos de auditorias. 

Independente do período (manhã, tarde ou noite) deverá haver o intervalo para repouso e 

alimentação nos termos do artigo 2º da Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 

2021. 

 

 

4. Homologamos a frequência sem conseguir justificar as horas negativas, que ocorreram devido 

às falhas no próprio sistema. Gostaria de saber se essas horas podem ser descontadas da folha 

de pagamento das mesmas ou se ainda por estar em fase de testes, não haverá desconto. E, 



caso haja desconto, como informá-los que tivemos problemas na homologação e que esse 

desconto não deve ocorrer. 

Nesta fase de testes e homologação, especificamente quanto às justificativas de horas pendentes, 

estas devem ser incluídas pelo próprio servidor e somente após validado pela chefia. Neste caso, o 

sistema recebeu a homologação e este saldo negativo deve ser compensado pelo servidor, 

preferencialmente na folha seguinte. Em geral, como o registro do ponto ainda está em fase de 

homologação, exceto nos casos em que realmente houve a efetiva falta ao serviço, deverá registrar a 

ocorrência como "NÃO REGISTRO DE PONTO" para abonar a ausência e poder homologar a frequência. 

 

 

5. Quando a justificativa de ausência for folga eleitoral (devidamente acordada com a chefia), a 

inserção da justificativa e declaração devem ocorrer antes ou depois da ausência? 

Pode ser registrado antes ou depois da ausência efetiva, desde que dentro do mês de usufruto de 

maneira que fique disponível para a homologação da chefia no tempo hábil de homologação. 

 

6. O que fazer quando o período de férias do(a) servidor(a) está desatualizado? 

Caso o período de férias registrado na tela do ponto eletrônico não seja compatível com o homologado 

no SIGEPE (que deverá ser consultado pelo app SouGov), deverá enviar e-mail para 

frequencia@unilab.edu.br, no intuito de verificar o caso e promover a atualização, se for o caso. 

 

7. O que fazer quando a unidade de lotação do(a) servidor(a) não está correta? 

Deverá enviar e-mail para frequencia@unilab.edu.br, no intuito de verificar o caso e promover a 

atualização, se for o caso. 

 

8. Qual a diferença entre registro de ocorrência e registro de observação? 

O “registro de ocorrência” refere-se a inclusão do acontecimento laboral com repercussão legal que 

provoque interferência na rotina normal de trabalho, como por exemplo, atraso, ausência para 

exames, etc. Quanto ao “registro de observação” é o campo de inclusão de informações adicionais 

que facilite a compreensão da chefia do ocorrido. 

 

9. O que fazer quando o nome do(a) servidor(a) não aparece para homologação pela chefia? 

Deverá enviar e-mail para frequencia@unilab.edu.br, informando a situação para que possa ser 

verificado no cadastro. 

 

10. O sistema só registra uma ausência (ocorrência) por vez? 

Para o mesmo período, somente é possível um registro de ocorrência. A subscrição de um novo 

registro com um já existente irá gerar conflito na homologação. 

 

11. Após cada cadastro de ausência, o servidor precisará deslogar e logar novamente para 

cadastrar uma nova ausência? 

Não. Após a confirmação do registro desejado, basta acessar o menu do servidor e proceder com a 

nova inclusão. 

 

12. Após constatada uma ausência, como se deve proceder com a compensação? 

 

mailto:frequencia@unilab.edu.br
mailto:frequencia@unilab.edu.br
mailto:frequencia@unilab.edu.br


No caso de ausências justificadas, a princípio, não há limite de horas que podem ser consideradas pela 

chefia imediata, mas esse período autorizado pela chefia deve ser compensado até o mês subsequente 

e registrado efetivamente no SIGRH (vide capítulo IV da Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 

de outubro de 2021). A compensação de horas não pode ser superior a 2 horas diárias (IV da Resolução 

CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021). 

 

13. Para que os registros de saídas em aberto possam ser homologados, será necessário o registro 

de ocorrências? 

Sim. A chefia imediata poderá abonar essa saída em aberto, registrando a ocorrência “SAÍDA EM 

ABERTO” ou requerendo junto ao servidor para que este inclua a ocorrência, em seguida a chefia 

prossegue com a validação. 

 

14. O sistema não permite que a chefia homologue e nem cadastre a ausência do servidor que 

registrou como “saída em aberto” o esquecimento de registro de ponto? 

Nesse caso, a chefia notifica o servidor para inclusão da justificativa e posterior análise para 

homologação ou a chefia indefere a justificativa da ocorrência e em seguida registra “NÃO REGISTRO 

DE PONTO”. 

 

15. Não dei entrada/saída no ponto por problemas de inconsistências no sistema, o que faço? 

1. Se a inconsistência ocorrer por problemas técnicos do SIGRH, deverá notificar a DTI através do 

sistema 3S e 2. Se a inconsistência for relativa a dados cadastrais, enviar e-mail para 

frequencia@unilab.edu.br. 

 

16. Tento homologar uma ocorrência cadastrada pelo servidor, mas o sistema acusa que já há 

registro, como proceder? 

Nesse caso, deverá ser aplicado o item 5.2 do Manual de Ponto Eletrônico - Chefia. 

 

17. O abono de 15 minutos só está previsto para o início do turno da manhã? 

Sim. A tolerância de 15 minutos ocorre somente no início do primeiro turno, de acordo com o inciso I 

do artigo 2º da Resolução CONAD/UNILAB nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021. 

 

18. Até quando a chefia pode homologar o registro de ponto mensal do subordinado? 

Até o 5° dia útil do mês subsequente ao registro mensal devido. Para casos atípicos, notificar a situação 

para frequencia@unilab.edu.br para verificação da anormalidade.  

 

 

Outras dúvidas: frequencia@unilab.edu.br: 

 

 

 

 

 

 
Arquivo de 08/09/2022. 
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