
Homologação do Ponto Eletrônico v.2

1. Homologar o Ponto do Servidor

Na tela do “Menu Servidor” busque o Menu “Chefia de Unidade”.

1.1 Em seguida, acesse o Menu “Homologação do Ponto Eletrônico” e depois “Homologar Ponto
Eletronico”

2. Escolha o mês de referência

3. Escolha o servidor e clique na opção abaixo destacada de vermelho

Examine o espelho de ponto e verifique se há alguma pendência. Caso não exista, poderá seguir 
para o passo 6.



4. Como autorizar ou negar Horas Excedentes

Veja que os dias com tempos excedentes, são sinalizados com o ícone 

Neste exemplo, é possível verificar que o servidor no dia 01/07 ficou com 10 minutos de 
excedentes.

4.1 Para confirmar o excedente

Clique no ícone a margem esquerda -> 

4.2 Para negar o excedente

Você deve editar o campo HA, sinalizado de azul,  deixando com valor zero. Em seguida, deve-se 
confirmar clicando no ícone indicado com a seta de vermelho.

4.3 Conclua as demais autorizações

Repita o processo com os demais dias que estão com a opção de confirmar, conforme imagem a 
abaixo. Observe que a cor do ícone a direita é alterada para cinza



5. Pendências Bloqueantes do Ponto

5.1 Identificando Pendências Bloqueantes

Observe abaixo no dia 15/07, que há uma pendência, sinalizada com o ícone de Pendência 
Bloqueantes.

Para que esse dia seja desbloqueado, o servidor deve justificar criando uma ocorrência no dia em 
questão.

Após criar a justificativa, aparecerá o ícone correspondente à ocorrência:

5.2 Como autorizar ou negar ocorrências

Após verificar os procedimentos citados anteriormente, o espelho de ponto pode ainda não estar 
liberado para homologação, pois restará homologar as ocorrências criadas pelo servidor. Acesse o 
menu a seguir.



Digite o nome do servidor e clique em buscar. Dessa forma, aparecerá as ocorrências criadas pelo 
servidor.

Clique no ícone sinalizado com a seta vermelha na imagem abaixo:

Em seguida, a chefia deve proceder com a homologação ou não da ocorrência.

6 Finalizando a homologação

Por fim, para concluir a homologação, você deve retornar ao Menu do item 3, selecionar o servidor, 
conforme indicação da imagem abaixo, e clicar no botão Homologação.


