
 
PERGUNTAS FREQUENTES  

(Cadastrar Horário de Trabalho de Equipe) 

 

1. Como devo proceder para cadastrar o horário de trabalho da minha equipe? 

A chefia deverá acessar o menu Chefia da Unidade > Homologar Ponto Eletrônico > Cadastrar 

Horários de Trabalho da Equipe. Após selecionar a unidade, todos os servidores lotados na respectiva 

unidade serão listados. Basta selecionar o Setor de Trabalho e colocar o horário de funcionamento do 

setor para o 1º Expediente e para o 2º Expediente. Depois é só “gravar e continuar”. 

Ao acessar o SIGRH, se aparecer a tela de registrar o ponto, basta clicar em “Continuar acessando o 

sistema”.  

 

2. Qual o horário de trabalho que devo colocar no cadastro do horário de trabalho da equipe? 

 

A chefia deverá informar para cada servidor o horário de trabalho do setor e não o horário individual 

do servidor, respeitando-se sempre a carga horária semanal do servidor.  

 

 

3. É necessário que eu cadastre no sistema o horário de funcionamento do setor e o horário de trabalho 

da equipe? 

 

Não, o cadastro é apenas um. Quando a chefia entra no menu Cadastrar Horários de Trabalho da 

Equipe, ela irá registrar para cada servidor o horário de funcionamento do setor. Isto significa que a 

chefia deve cadastrar o horário de funcionamento do setor, para cada servidor, no campo Cadastrar 

Horários de Trabalho da Equipe. 

 

 

4. Qual o intervalo que devo respeitar entre o 1º Expediente e o 2º Expediente?  

 

O intervalo mínimo para almoço ou descanso é de 1 hora e o máximo de 2 horas. Quando o setor 

funcionar no período da manhã e noite, esse intervalo poderá ser superior a 2 horas.  

 

 

5. Caso o servidor cumpra um horário diferente do setor, o sistema impedirá seu registro de ponto? 

Não. Se, por exemplo, o horário do setor for de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 17:30, isto significa que 

neste horário haverá sempre alguém no setor para atendimento. Mas, não impede que um dos 

servidores faça o intervalo de almoço entre 11:30 e 12:30, diferentemente do horário informado no 

sistema. 

 

 

6. Quando fui cadastrar o horário de trabalho da minha equipe, percebi que existiam servidores listados 

na minha unidade que não fazem mais parte do quadro de servidores da UFSJ, ou seja, que já 

aposentaram, foram redistribuídos ou solicitaram vacância ou exoneração. Como devo proceder? 

 

O desligamento dos servidores no SIGRH não pode ser efetuado manualmente e sim por fita espelho 

do SIAPE, o que acarreta um atraso na sua desvinculação no sistema de ponto eletrônico. Assim, 

caso tenha algum servidor que foi desligado da UFSJ na listagem de servidores lotadas na unidade, a 



 
chefia não deverá cadastrar horário de trabalho para o mesmo e depois não homologar sua 

frequência.  

 

 

7. Quando fui cadastrar o horário de trabalho da minha equipe, percebi que o horário de funcionamento 

está Manhã e Tarde, mas meu setor funciona Tarde e Noite. Como devo proceder? 

 

O NTINF está verificando uma forma de atualizar esta informação que já está pré-preenchida. 

Enquanto não há retorno para a questão, a chefia poderá cadastrar o horário colocando no 1º 

expediente o horário da tarde e no 2º expediente o horário da noite. Isto não interferirá no registro e 

homologação do ponto.  

 

 

8. Como faço para corrigir o horário cadastrado incorretamente? 

 

Para corrigir o horário a chefia deverá selecionar o horário cadastrado, deletar e  digitar o horário 

correto e clicar em “gravar e continuar”. 

 

 

9. Como devo cadastrar o horário do servidor que usufrui de horário especial de servidor estudante? 

 

A chefia deverá registrar para o servidor o horário de funcionamento do setor. O servidor conseguirá 

registrar o ponto em outros horários, devendo apenas respeitar a jornada de trabalho semanal. 

 

 

10. Como devo cadastrar o horário do servidor estudante que usufrui de cumprimento de jornada especial 

de trabalho (30 horas)? 

 

A chefia deverá registrar para o servidor o horário de funcionamento do setor. O servidor conseguirá 

registrar o ponto em outros horários, devendo apenas respeitar a jornada autorizada de trabalho 

semanal, ou seja, de 30 horas.  

 

11. Como devo cadastrar o horário do servidor estudante que usufrui de afastamento parcial (20 horas)? 

A chefia deverá registrar para o servidor o horário de funcionamento do setor. Quando for homologar a 

frequência, deverá lançar a ocorrência de afastamento parcial, citando a portaria de autorização, para 

justificar o não cumprimento da carga horária do servidor.  

 

12. Como devo cadastrar o horário de servidor que teve sua jornada de trabalho flexibilizada? 

A chefia deverá registrar para o servidor o horário que o mesmo irá cumprir e solicitar ao NOPES  a 

flexibilização da jornada de trabalho no sistema.  

 

13.  Quem deve cadastrar o horário de trabalho da equipe para o chefe do setor, para o diretor de divisão 

ou para a secretaria de unidade administrativa? 

O cadastramento do horário de trabalho é realizado pela responsável pela unidade. Desta forma, o 

chefe de setor irá cadastrar o horário de trabalho (funcionamento do setor) para si próprio e para seus 

subordinados. O diretor para si próprio e eventualmente de servidores lotados diretamente na Divisão 



 
e o secretário para si próprio. O Diretor, por exemplo, vai visualizar o horário de trabalho do Chefe; 

mas, é o chefe que vai cadastrar o seu horário de trabalho (horário de funcionamento do setor).  

 

 


