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MANUAL DO PONTO ELETRÔNICO NO SIGRH  

 

INTRODUÇÃO 

 
 Este manual tem como objetivo auxiliar os servidores e as chefias da CGU no registro e 
acompanhamento diário do ponto no SIGRH (Sistema Integrado de Gestão, Planejamento e 
Recursos Humanos), detalhando os passos e ações envolvidos. 
 
 

1 - O PROCESSO DE REGISTRO DO PONTO NO SIGRH 

 

  O registro diário do ponto para controle da assiduidade e pontualidade, na forma da 
lei, deve ser efetuado pelo próprio servidor, mediante acesso ao Sistema SIGRH por senha 
pessoal e intransferível.  

 A homologação do ponto pelas chefias imediatas ocorrerá até o quinto dia útil do mês 
subsequente. 
 

2 - LEGISLAÇÃO 

 
  O controle da assiduidade e da pontualidade na CGU tem previsão nos seguintes 
normativos de referência: 
 
- Lei 8.112/1990, Art. 19, com alterações da Lei 8.270/1991; 
- Decreto 1.590/1995; 
- Decreto 1.867/1996; 
- Nota Informativa nº 758 /2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 
- Orientação Normativa MPOG nº 02/2008; 
- Nota Técnica Conjunta nº 09/2015/DENOP/DESAP/SEGEP/MP; 
- Portaria CGU nº 1106 de 30 de Abril de 2015. 

3 - REGRAS ESSENCIAIS INCORPORADAS AO SIGRH 

 

3.1) Jornada de trabalho:  

   
  3.1.1) A jornada de trabalho dos servidores da CGU deverá ser cumprida entre as 7h e 

as 21h, de segunda a sexta-feira, perfazendo a carga horária de quarenta horas semanais, 

exceto os casos previstos na Portaria CGU nº 1106 de 30 de Abril de 2015. 

 3.1.2) Tolerância: No controle eletrônico do ponto está prevista tolerância de até 40 

minutos para a jornada de 8 horas; e de 20 minutos  para a jornada de 6 horas, considerada 

em virtude da disponibilização do Sistema na estação de trabalho.  



 3.1.3) No controle da frequência deverá ser registrado o horário de trabalho do 

servidor, individualmente. 

 3.1.4) Flexibilidade: As escalas individuais e as compensações de horário serão 

estabelecidas pelas chefias imediatas, observando o horário previsto no item 3.1.1. 

 

3.2) Dispensa do registro do ponto: 

   

  São dispensados do controle de frequência os ocupantes de cargos: 

a) de Natureza Especial; 
b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou superiores ao 
nível 4; 
c) os servidores com exercício descentralizado na CGU cujas carreiras tenham 
normativos próprios sobre jornada de trabalho e controle de frequência. 
d) os Chefes das Controladorias Regionais dos Estados. 

 

3.3) Faltas e compensação 

   

  3.3.1) As faltas justificadas poderão ser compensadas até o mês subsequente ao da ocorrência, 

mediante acordo com a chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 

3.3.2) O servidor perderá: 

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências 
justificadas e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário. 

  
   

3.4) Atestado de comparecimento 

  

  O afastamento ocorrido em virtude de comparecimento do servidor, ou do 
acompanhamento de pessoa da família que conste do assentamento funcional, a consultas, 
exames e demais procedimentos, em que não se exija licença para tratamento de saúde ou 
licença por motivo de doença em pessoa da família, configura-se ausência justificada, 
dispensada a compensação das horas correspondentes ao período consignado no 
atestado/declaração de comparecimento, ou de acompanhamento, desde que tenha sido 
assinado por profissional competente, conforme Nota Técnica Conjunta nº 
09/2015/DENOP/DESAP/SEGEP/MP. 
  A chefia imediata deverá ser previamente informada da ausência temporária para 
comparecimento em consultas, exames e demais procedimentos, sempre que possível. 

 

 



3.5) Horas-extras e compensação 

 

 3.5.1) O serviço extraordinário não poderá ter duração superior a 2 (duas) horas 
diárias, devendo ainda ser observado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas 
mensais e 90 (noventa) anuais, conforme estabelecido no Art. 4º da Orientação Normativa 
MPOG nº 02/2008. 

 3.5.2) As horas de trabalho excedentes, previamente autorizadas pela chefia, serão 
convertidas em folgas, a serem usufruídas em dias úteis, seguidos ou intercalados, no prazo 
de até 6 (seis) meses da homologação. 

 

3.6) Trabalho e deslocamento em dias não úteis 

  

  A compensação de trabalho realizado em dias não úteis, incluídos os dias utilizados 
para deslocamentos, deve ser realizada com observância do critério de um dia de descanso 
para cada dia não útil trabalhado, até o 6º mês subsequente ao da respectiva ocorrência. 

 

3.7) Serviços externos 

 

3.7.1) A chefia imediata deverá registrar no Sistema SIGRH a ocorrência “Serviço 
Externo”, para informar os períodos em dias ou em horas diárias em que os servidores 
estejam trabalhando externamente às instalações das Unidades da CGU. 

 

3.8) Horário de almoço 

  
  3.8.1) O servidor deverá registrar a saída para almoço no intervalo das 11h às 15h. 
 3.8.2) O horário para refeição não poderá ser inferior a uma hora nem superior a três 
horas. 

3.8.3) No caso de omissão do registro de saída para o almoço, o Sistema registrará 
automaticamente 2 (duas) horas, como intervalo, para as jornadas que excederem as 7h. 

4 – ACESSO AO SIGRH – MÓDULO FREQUÊNCIA 

 
 A seguir são apresentadas cada uma das telas do SIGRH relativas ao registro e controle 
de ponto, com orientações básicas e eventuais observações e esclarecimentos sobre aspectos 
que possam suscitar dúvidas por parte dos usuários. 
 

 O controle de frequência se dá no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

- SIGRH, disponível na aba “Sistemas” da IntraCGU, opção “SIGA”. O acesso ao SIGRH exige o 

login e senha, que são os mesmos para acesso à Rede Local da CGU. 

 



4.1) Cadastramento – TODOS OS SERVIDORES 

Para o primeiro acesso ao sistema SIGRH o servidor deverá se cadastrar para 

confirmação de seus dados funcionais e pessoais. 

PASSO 1  

Acessar a intranet da CGU (http://intracgu.df.cgu/) e acessar o link do SIGA no menu 

SISTEMAS. 

 

 

 

 Ao clicar no link, você será redirecionado para a página do SIGRH. 

 



PASSO 2  

Clique no link “Cadastre-se”, ao fim da página, conforme figura acima. 

Surgirá o seguinte formulário para preenchimento. 

 

 

Observação:  

1- A matrícula a ser usada é apenas a SIAPE; 

2- O campo “Login de Rede” e “Senha de Rede” devem ser preenchidos com o mesmo 

nome de usuário e senha da rede local da CGU. 

3- Para cadastro do e-mail é necessário que este seja informado completo e, de 

preferência, que seja o institucional da CGU. 

4- O campo “Unidade de Lotação” é autocomplete. Basta digitar uma parte da lotação 

que o sistema completará (conforme figura) com o nome da Unidade. Deve-se clicar 

na unidade para selecioná-la. 

  



PASSO 3  

Após o preenchimento dos dados clicar em “Cadastrar” para acesso ao sistema. 

 

Ao fim do cadastramento o SIGRH poderá ser acessado com o mesmo nome de usuário 

e senha da rede local da CGU. 

 

4.2) Registro do ponto – SERVIDORES 

O servidor deverá acessar o Sistema conforme instruções do Passo 1 do item 4.2. Após 
efetuar o login no SIGRH o sistema apresentará a tela “REGISTRO DE HORÁRIO DE TRABALHO” 
com o ícone “Registrar Entrada”.  
  Clicar em “Registrar Entrada”.  

Obs.: O Sistema adota a hora oficial local, não sendo possível alterar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma vez registrado o horário de entrada, o campo mudará automaticamente para 

“Registrar Saída”, a ser acionado na saída para o almoço ou em outra necessidade que o 

servidor tenha de se ausentar do serviço. 

 

Dentro do intervalo das 11h às 15h estabelecido para saídas de almoço o campo “Saída 

Almoço” aparecerá previamente marcado no Sistema. No caso de ausência por outro motivo, 

deverá ser marcada a opção “Não”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No campo “Observação” o usuário poderá incluir informações que considere 

importantes para a análise de sua chefia imediata quando da homologação dos registros 

efetuados, tais como motivo de eventuais atrasos ou saídas antecipadas; motivo de saídas no 

decorrer do expediente; lembretes sobre saídas para consultas, etc., sem prejuízo, quando for 

o caso, do pertinente comprovante legal. 

Após os registros o servidor poderá clicar no botão “Continuar Acessando o Sistema” e 

será direcionado para a tela principal do sistema “Portal do Servidor”, onde são apresentadas 

diversas funcionalidades do SIGRH, embora somente as opções “Dados pessoais” e “Ponto 

eletrônico” estejam em funcionamento. As demais serão oportunamente disponibilizadas, 

com prévia divulgação. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Para retornar, através do “Portal do Servidor”, ao controle de frequência, clicar no 

ícone “Ponto Eletrônico”. 

 

 

 

4.3) Relatórios de Consultas  – SERVIDORES 

  No Portal do Servidor do SIGRH são disponibilizados relatórios de consultas, sendo o 

principal deles o “Espelho de Ponto”, contendo informações que permitem o 

acompanhamento no controle da frequência. 

 

4.3.1) Consultas  – ESPELHO DE PONTO 

  No menu localizado no parte superior do Portal, acessar Consultas > Frequência > 

Espelho de Ponto, conforme figura a seguir. Nesta opção o servidor terá acesso a sua folha de 

frequência do mês corrente e também de meses anteriores. 



 

  Ao clicar em “Espelho de Ponto” o sistema abrirá uma tela para seleção do mês que a 

folha deverá ser exibida. Selecionar o mês e clicar em “Buscar”. A seguir clicar no ícone 

“Selecionar Servidor”. 

 

 

 

 



  O espelho de ponto do servidor será exibido conforme imagem a seguir.  

 

 

 

  Nesta tela é possível ainda registrar uma observação, desde que as folhas de 

frequência não tenham sido homologadas.  

  Para tal, Clicar no ícone  (“Registrar Observação”) correspondente ao dia 

pretendido. Surgirá um campo para digitação da informação, conforme figura a seguir. Após, 

clicar em salvar. 

  É importante observar que as folhas de frequência já homologadas ficam disponíveis 

apenas para consultas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.4) Registro do horário de trabalho da equipe - CHEFIAS 

 

Para cadastrar o horário de trabalho da equipe, acesse: CHEFIA DE UNIDADE > 
HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > CADASTRAR HORÁRIOS DE TRABALHO DA EQUIPE 
 

 
 

Selecionar a seguir a Unidade subordinada para cadastro: 
 

 
 



Clicar em “Continuar”: 
 

 
 
 

Na tela seguinte selecionar o Setor de Trabalho do Servidor e preencher os campos 
com os horários dos primeiro e segundo expedientes, respeitando o horário de almoço entre 
os turnos.  
 

 

Após, clicar em “Gravar e Continuar”. 

O sistema direcionará para a tela “Servidores Externos”, a qual não deve ser 

preenchida, assim como as demais. Clique diretamente no ícone “Estagiários” e em seguida 

em “Finalizar”, não havendo necessidade de cadastrar nenhum estagiário.  

 



 
 

A seguir surgirá uma nova tela com mensagem de confirmação de todos os registros 
efetuados relativos aos servidores. 

 

 
 



 

4.5) Controles e validações  (Homologação de Folha ) - CHEFIA 

 

 Todas as informações relativas ao controle da assiduidade e pontualidade dos 
servidores devem ser informadas no SIGRH pelas chefias por meio do cadastramento de 
“Ocorrência”, conforme listagem disponível no Sistema. 

 As ocorrências serão lançadas pelas chefias imediatas a partir do 1º dia do mês até o 
5º dia útil do mês subsequente, prazo final para homologação.   

 Para registrar uma ocorrência a chefia da unidade responsável pela homologação da 
folha deve acessar: CHEFIA DE UNIDADE > HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > 
HOMOLOGAR PONTO ELETRÔNICO. 

 

 

A seguir será exibida a relação dos servidores da respectiva unidade. 

 Ao clicar na imagem que aparece em cada um dos nomes dos servidores a chefia 
da unidade terá acesso à respectiva folha de frequência para cadastrar as ocorrências. 

 

 

 

 

 



4.5.1.) AUTORIZAÇÃO DO SALDO DE HORAS 

  

Para autorizar horas/minutos POSITIVOS, ou seja, trabalhados além da jornada oficial, 

deverá ser preenchido o campo QUANTIDADE. Clicar na imagem  para confirmar as 
horas/minutos positivos. 

O ícone  mudará para a cor azul, conforme legenda do sistema. 

Sempre que a jornada de trabalho gerar horas extras o campo JUSTIFICATIVA será 
exibido, e este poderá ser utilizado para informar o motivo da autorização das horas extras, a 
critério da chefia. 

 

 

 

4.5.2) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

Para que seja cadastrada uma ocorrência, de qualquer tipo, clicar no ícone . Na lista 

apresentada pelo sistema, posicionar o cursor e clicar para selecionar a ocorrência adequada 

ao registro.  



 

 A seguir será aberta uma janela para inclusão de informações sobre a ocorrência. 

 Certos tipos de ocorrências exigem comprovação documental. Assim, deverão ser 

informados o tipo (portaria, despacho, memorando, atestado, declaração, ata, folder, convite, 

p.ex.) e a data do documento e, a seguir, incluir cópia digitalizada (”Escolher Arquivo”). 

 Utilizar o campo “Observações” para registrar informações complementares, quando 

necessário. 



 

 Após preenchimento dos campos clicar em “ANEXAR DOCUMENTO” e em seguida 

“CADASTRAR” para concluir o registro da ocorrência. 

 

4.5.2.1) Registro de Ocorrências – Erro/Ausência de Registro 

 

 Na tela a seguir é apresentado um exemplo de situação de “Ausência de Registro” a na 

qual o servidor deixou de informar o retorno do almoço, com justificativa (observação) para 

análise da chefia. 

 

 

  Acatada a justificativa, a Chefia registrará a ocorrência “Erro/Ausência de Registro”, 

como segue: 



 

 Em razão da ausência do retorno do almoço, o SIGRH considerou um débito de 3h53. 

Neste caso, a Chefia deverá alterar o campo “Quantidade de Horas”, ali informando as horas a 

serem consideradas para a totalização real do dia. Vejamos: 

 Horas computadas: 3:27 + 0:40 = 4:07 

 Horas trabalhadas efetivamente: 

Manhã: 09:38 a 13:05 = 3:27  

Tarde: 14:05 a 18:28 = 4:23 (horas a serem informadas “Quantidade de 

Horas”) 

 Horas corrigidas: 7:50 + 0:40 = 8:30 

Ao registrar a ocorrência o SIGRH apresentará o saldo de horas positivas e o débito de horas 

computado para o dia informado. 

 

4.5.2.2) UTILIZAÇÃO DO SALDO DE HORAS 

As horas positivas (extras) do servidor podem ser utilizadas para compensação nas 

seguintes ocorrências: 

  - ATRASO OU SAÍDA ANTECIPADA – JUSTIFICADA 



  - ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO 

   - FALTA JUSTIFICADA         

 As chefias podem efetuar o registro da respectiva ocorrência de afastamento durante 

todo o período de homologação, abatendo do saldo de horas positivas autorizado de meses 

anteriores para compensação das horas de ausência justificada.  

 No momento do cadastro da ocorrência caso haja crédito de meses anteriores o 

sistema irá apresentar o saldo disponível a ser utilizado para compensação da ausência 

cadastrada. 

 

 

Caso não seja registrada a ocorrência de ATRASO OU SAÍDA ANTECIPADA – 

JUSTIFICADA, o SIGRH, no fechamento do mês, contabilizará automaticamente as 

compensações. 

 



 

4.6) Alteração/Cancelamento de Ocorrências 

 

 As ocorrências registradas poderão ser alteradas ou canceladas até a homologação 

mensal. Para tanto, acessar Homologação do Ponto Eletrônico > Ausências > Listar/Alterar 

Ausências. 

 

 Na tela seguinte informe o nome do servidor. Utilize os demais campos a critério, para 

filtrar os resultados a serem apresentados pela consulta. Clicar em “Buscar”. 

 



 O sistema retornará a listagem com as ocorrências registradas para o servidor 

informado: 

 

 Clicar no ícone correspondente para visualizar ( ), alterar ( ) ou remover/cancelar  

( ) a ocorrência registrada. 

 Ao selecionar o ícone para remover ( ) o Sistema apresentará uma janela de 

confirmação e, ao clicar em sim, a ocorrência será removida e surgirá a confirmação: 

 

  



 Ao selecionar o ícone para alterar ( ) o SIGRH abrirá tela para edição da ocorrência, 

conforme a tela a seguir: 

 

 Após atualizadas as informações, clicar em “Alterar”. O Sistema retornará tela com a 

confirmação da alteração realizada. 

 



4.7) Homologação da frequência 

 

  Finalizados todos os registros das ocorrências de cada um dos servidores, a folha 

deverá ser homologada, ou seja, enviada à Coordenação-Geral de Recursos Humanos. Após 

esse envio a folha de frequência deixa de ser editável, ficando disponível ao chefe e ao 

servidor apenas para visualização. 

Esta homologação pode ser realizada de três modos: 

1. Com a folha do servidor aberta, após realizadas todas as correções, no fim da 

tela aparece a opção “HOMOLOGAR PONTO ELETRÔNICO DO SERVIDOR”. 

 

  

0 



 

2. Na lista dos servidores acessada pelo caminho “CHEFIA DE UNIDADE > 

HOMOLOGAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO > HOMOLOGAR PONTO 

ELETRÔNICO”, marcar o(s) campo(s) (checkbox) correspondente(s) ao(s) 

servidor(es) e em seguida clicar no botão “Homologar”. 

 

 

3. Para homologar a frequência de todos os servidores, depois de registradas e 

conferidas às ocorrências individualmente, clicar na opção “Todos”, localizada 

acima da listagem, e clicar em “Homologar”. 

 

Depois de homologada(s) a(s) frequência(s) do(s) servidor(es) não poderá mais ser 

realizada qualquer alteração na folha. No caso de se identificar erros ou omissões após a 

homologação, entrar em contato com a CGRH e solicitar o cancelamento, dentro do prazo 

estabelecido, ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente. Somente após este passo a 

chefia da unidade poderá alterar novamente a folha do servidor. 



4.8) Relatórios de Consultas  – CHEFIAS 

 

No Portal do Servidor do SIGRH são disponibilizados relatórios de consultas, sendo o 

principal deles o “Espelho de Ponto”. Neste relatório é possível consultar o espelho de ponto 

de todos os servidores da unidade de meses anteriores. 

 

4.8.1) Consultas – ESPELHO DE PONTO 

No menu localizado no parte superior do Portal, acessar Chefia de Unidade 

>Homologação de Ponto Eletrônico > Relatórios > Espelho de Ponto. Nesta opção a chefia 

terá acesso a todas as folhas de frequência dos seus subordinados, tanto do mês corrente 

quanto dos anteriores. 

 

A seguir será apresentada a tela para seleção do mês e opções de consulta. Após 

informados, clicar em buscar. 

 

O sistema retornará com as informações do servidor indicado ou dos servidores da 

unidade selecionada. Clicar no ícone  correspondente ao servidor a ser consultado. 



 

 

O Sistema então detalhará as informações relativas ao registro diário do ponto: 

 

 



Ao final da página serão apresentadas as informações de forma sintética: 

 

 

4.9) Tabela de ocorrências 

 

- OCORRÊNCIA: 
São as diversas situações de afastamento do serviço, justificadas ou não, passíveis de 

compensação ou não, a serem sistematicamente registradas pelas chefias no 
acompanhamento diário da frequência de seus subordinados. 

  
- INFORMAÇÃO: 
 Resumo de esclarecimentos acerca da finalidade da ocorrência ou de detalhes que 
facilitem a identificação daquela que melhor se aplica à situação do afastamento. 
 
- DOCUMENTO LEGAL: 
 Tipo de documento legal que embasa ou autoriza o respectivo afastamento. 
 
- RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO  
 

CGRH ou Chefe Imediato: A maioria das ocorrências são lançadas pela chefia.imediata, 
contudo, em alguns casos específicos, caberá à CGRH tais lançamentos. 
 
- FORMA DE LANÇAMENTO  
 

EM DIAS OU HORAS: Em virtude de especificidades técnicas das diversas áreas da 
CGU, foram criadas ocorrências distintas para os afastamentos por períodos de dias e para 



aqueles que abrangem parte das horas diárias de trabalho.  P.ex.: Serviço Externo – Períodos o 
registro será em dias; Serviço Externo em apenas meio expediente – Registro de horas. 
 
- COMPORTAMENTO DO SISTEMA: 
 

DÉBITO (D):  
São consideradas como “débito” de horas no SIGRH toda e qualquer ausência ao 

trabalho passível de reposição, a critério da chefia, mediante registro da respectiva 
ocorrência. 

 

CRÉDITO (C):  
São considerados créditos as horas trabalhadas pelo servidor e não registradas no 

ponto eletrônico. 
 
ABONO (C):  
As ausências ao serviço autorizadas por lei serão ajustadas pela chefia com a 

informação da pertinente ocorrência e mediante lançamento de horas de crédito (horas 
positivas), até o limite da carga horária definida com base em comprovantes do direito à 
ausência. 

 

DÉBITO NÃO COMPENSÁVEL (DNC): 
 São consideras como “débito não compensável” as horas relativas às ocorrências de 
ausência não autorizadas pela chefia para compensação, com o consequente desconto 
proporcional no salário. 
 
 

 

OCORRÊNCIA INFORMAÇÃO DOC. LEGAL 
Responsável 

pelo 
Lançamento 

Forma de 
Lançamento 

Comportamento 
do Sistema 

DISPENSA PARA 
ALISTAMENTO ELEITORAL 

O afastamento será pelo 
período comprovadamente 
necessário para alistamento 
ou recadastramento eleitoral, 
limitado, em qualquer caso, a 
até 2 (dois) dias. 

Comprovante de 
agendamento ou 

declaração de 
comparecimento 

Chefe Dia Abono 

AFASTAMENTO PARA 
CURSO FORMAÇAO 

Afastamento para participar 
de curso de formação 
decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal. 

Edital de 
convocação para 

curso de 
formação 

Chefe Dia Abono 

AFASTAMENTO PARA 
JURI 

Afastamento para participar 
em júri. 

Ofício de 
convocação 

Chefe Dia Abono 

AFASTAMENTO PARA 
JUSTIÇA ELEITORAL  

Quando convocado para 
compor mesas receptoras de 
votos ou juntas apuradoras 
em pleitos eleitorais, o 
servidor terá, mediante 
declaração do respectivo juiz 
eleitoral, direito a ausentar-se 
do serviço em suas 
repartições, pelo dobro de 
dias de convocação pela 
justiça eleitoral. 

Ofício de 
convocação 

Chefe Dia Abono 

ATESTADO MÉDICO DE Registro de horas diárias Atestado ou Chefe Hora Abono 



OCORRÊNCIA INFORMAÇÃO DOC. LEGAL 
Responsável 

pelo 
Lançamento 

Forma de 
Lançamento 

Comportamento 
do Sistema 

COMPARECIMENTO relativas ao comparecimento a 
consultas médicas, 
odontológicas, etc. do próprio 
servidor ou de dependente 
legal cadastrado no SIAPE, 
devidamente comprovadas.  

declaração 
médica 

ATRASO OU SAÍDA 
ANTECIPADA - 
JUSTIFICADA         

Registro das horas de ausência 
compensável, previamente 
acordado com a chefia. 

N/A Chefe Hora Débito 

ATRASO OU SAÍDA 
ANTECIPADA - NÃO 
JUSTIFICADA         

Registro das horas de ausência 
não passível de compensação 
e consequente desconto 
(corte) proporcional no 
salário. 

N/A Chefe Hora 
Débito não 

Compensável 

CASAMENTO                            Concessão de (08) oito dias 
consecutivos de ausência ao 
serviço para casamento com 
registro civil, com 
comprovação documental. 

Certidão de 
casamento 

Chefe Dia Abono 

DOACAO DE SANGUE                     Concessão de 01(um) dia de 
ausência ao serviço, mediante 
comprovação documental. 

Atestado ou 
declaração do 

banco de sangue 
Chefe Dia Abono 

ENCARGOS DE CURSO OU 
CONCURSO 

Afastamentos para instrutória 
em cursos; participação de 
bancas examinadoras; 
participação na logística, 
coordenação e supervisão de 
concurso público. 

Memorando de 
autorização 

Recursos 
Humanos 

Dia Débito 

ERRO/AUSÊNCIA DE 
REGISTRO 

Ocorrência destinada a 
correções de falhas e omissões 
no registro de ponto dos 
servidores, justificadas e 
acatadas pela chefia. 

N/A Chefe Dia Crédito 

ERRO/FALHA DO 
SISTEMA SIGRH 

Ocorrência destinada ao 
registro de horas trabalhadas 
e não registradas 
tempestivamente em virtude 
de erros e falhas no 
funcionamento do SIGRH. 

N/A Chefe Dia Crédito 

FALECIMENTO DE 
PESSOA DA FAMÍLIA 

Concessão de 08(oito) dias de 
ausência ao serviço em casos 
de falecimento, comprovados, 
dos seguintes familiares: 
cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda 
ou tutela e irmãos. 

Certidão de óbito Chefe Dia Abono 

FALTA JUSTIFICADA                 Ausência ao serviço 
previamente justificada e 
acordada com a chefia. 

N/A Chefe Dia Débito 

FALTA NÃO JUSTIFICADA                        Ausência ao serviço não 
justificada e não autorizada, 
com o consequente registro 
de falta e desconto no salário. 

N/A Chefe Dia 
Débito não 

compensável 

FÉRIAS                              Registro a ser efetuado 
temporariamente pela chefia 
até que seja efetivada a 
integração dos sistemas 
SIGRH-Férias e SIAPE. 

N/A Chefe Dia Abono 

LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE PESSOA 
DA FAMÍLIA 

Deverão ser registrados no 
SIGRH os dias de afastamento 
do servidor licenciado para 

Ficha de 
homologação 

extraída no 
Chefe Dia Abono 



OCORRÊNCIA INFORMAÇÃO DOC. LEGAL 
Responsável 

pelo 
Lançamento 

Forma de 
Lançamento 

Comportamento 
do Sistema 

acompanhar tratamento de  
doença em pessoa da família  
(atestado homologado pelo 
serviço de perícia médica da 
CGU na forma 
regulamentada). 

SIASS, fornecida 
pelo Serviço 

Médico 

LICENÇA PARA 
CAPACITAÇÃO 

A concessão poderá ser para 
usufruto de 30 (trinta), 60 
(sessenta) ou 90 (noventa) 
dias, mediante ato publicado 
em BI. 

Portaria de 
concessão 

Recursos 
Humanos 

Dia Abono 

LICENÇA PATERNIDADE                  Concessão de 5 (cinco) dias 
consecutivos de ausência ao 
serviço pelo nascimento ou 
adoção de filhos, mediante 
comprovação documental. 

Certidão de 
nascimento 

Chefe Dia Abono 

LICENÇA TRATAMENTO 
DA PRÓPRIA SAÚDE 

Deverão ser registrados no 
SIGRH os dias de afastamento 
do servidor para tratamento 
de sua saúde (atestado 
homologado pelo serviço de 
perícia médica da CGU na 
forma regulamentada). 

Ficha de 
homologação 

extraída no 
SIASS, fornecida 

pelo Serviço 
Médico 

Chefe Dia Abono 

PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTO SINDICAL 
(PERÍODO) 

Registro de dias de 
afastamento de servidor 
delegado sindical convocado 
para evento oficial do 
sindicato. 

Ofício de 
convocação 

Chefe Dia Abono 

PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTO SINDICAL 

Registro de horas diárias de 
afastamento de servidor 
delegado sindical convocado 
para evento oficial do 
sindicato. 

Ofício de 
convocação 

Chefe Hora Abono 

SERVIÇO EXTERNO 
(PERÍODO) 

Registro de dias de trabalho 
realizado externamente às 
unidades da CGU, 
devidamente autorizado pela 
chefia. 

N/A Chefe Dia Crédito 

SERVIÇO EXTERNO 
 

Registro de horas diárias de 
trabalho realizado 
externamente às unidades da 
CGU, devidamente autorizado 
pela chefia. 

N/A Chefe Hora Crédito 

SUSPENSÃO        
(PENALIDADE 
DISCIPLINAR – ART. 130 
DA LEI 8112/90)                     

Registro de cumprimento de 
punição de suspensão ao 
trabalho em decorrência de 
procedimentos disciplinares. 

Portaria Chefe Dia 
Débito não 

compensável 

TELETRABALHO 
(PERÍODO) 

Registro de dias de trabalho 
realizados na forma de 
teletrabalho, conforme 
estabelecido na Portaria nº 
1.242, de 15 de maio de 
2015. 

N/A Chefe Dia Crédito 

TELETRABALHO 
 

Registro de horas diárias de 
trabalho realizadas na forma 
de teletrabalho, conforme 
estabelecido na Portaria nº 
1.242, de 15 de maio de 
2015. 

N/A Chefe Hora Crédito 

TREINAMENTO/CURSO 
(PERÍODO) 

Registro de dias de ausências 
decorrentes de participação 
em eventos de treinamento e 

N/A Chefe Dia Crédito 



OCORRÊNCIA INFORMAÇÃO DOC. LEGAL 
Responsável 

pelo 
Lançamento 
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cursos institucionais 
autorizados pela chefia.  

TREINAMENTO/CURSO 
 

Registro de horas diárias de 
ausências decorrentes de 
participação em eventos de 
treinamento e cursos 
institucionais autorizados pela 
chefia.  

N/A Chefe Hora Crédito 

VIAGEM INTERNACIONAL 
- A SERVIÇO 

Deverão ser registrados os 
dias de viagem internacional a 
serviço, de acordo com a 
autorização do ministro para o 
afastamento do país. 

Publicação no 
DOU 

Chefe Dia Crédito 

VIAGEM NACIONAL - A 
SERVIÇO          

Deverão ser registrados os 
dias de viagem nacional a 
serviço autorizadas e 
registradas no SCDP. 

N/A Chefe Dia Crédito 

 

 
A listagem de ocorrências aqui apresentada não é exaustiva. Para registro de 

ocorrências pouco frequentes ou atípicas, solicitar orientações à Divisão de Cadastro da CGRH 
(cgrh.cadastro@cgu.gov.br). 

 
 


