
ORIENTAÇÕES DO PONTO ELETRÔNICO - CFJL E FAHOR  

1 Nosso período 
O período do ponto é compreendido do dia 20 até o dia 19 do mês seguinte. Por exemplo, 

20/01 a 19/02 é um período, o próximo período será de 20/02 a 19/03, e assim sucessivamente. 

Importante! Cada colaborador é responsável pelo seu ponto, por isso, faça as devidas 

justificativas sempre que houver ocorrências (esquecimento, falta, atrasos, hora extra, viagens, etc) até 

dia 19. 

Além disso, é responsabilidade do colaborador entrar em contato com os responsáveis do 

ponto na semana do fechamento para que as ocorrências (se houver) sejam devidamente justificadas 

para que seu ponto encerre corretamente (sem faltas ou atrasos injustificados), pois após o 

encerramento do ponto e liberação do período seguinte, não é possível alterar ou justificar nada do 

período anterior. 

2 Registro 
O ponto deve ser registrado no horário de entrada e saída da instituição. 

Para os professores, o registro deve ser feito no início da primeira aula e ao final da última 

aula de cada período (manhã, tarde, noite). Por exemplo, se o professor ministra as duas primeiras 

aulas da manhã, deve-se registrar o ponto 7h25min e 9h05min. 

2.1 Intervalos 
Os intervalos de refeição devem compreender no mínimo 1(uma) hora e no máximo 2(duas) 

horas. 

2.1.1 Professores  
Os intervalos entre as aulas, bem como o recreio/intervalo não devem ser registrados. 

3 Tolerância entre batidas 
Existe uma tolerância de 5(cinco) minutos antes e depois do horário para registrar o ponto sem 

que seja computada hora extra ou falta. Por exemplo, se a entrada do seu horário planejado for 19h, 

você poderá registrar o ponto entre 18h55min e 19h05min. Se o registro for feito as 19h06min serão 

computados 6(seis) minutos de atraso, o mesmo para hora extra. 

Pedimos que os cinco minutos de tolerância sejam respeitados sempre que possível. Caso 

não seja possível, o atraso ou a hora extra deve ser justificado através do formulário, conforme 

Anexo A com autorização do supervisor/coordenador. 

4 Esquecimento do Registro 
Em caso de esquecimento do registro, é responsabilidade do colaborador preencher o 

formulário de justificativa (Anexo A), coletar assinatura do supervisor e entregar aos responsáveis 

pelo ponto. 

5 Hora extra 
A hora extra deve ser autorizada pelo supervisor/coordenador e justificada através do 

formulário de justificativa (Anexo A), contendo a assinatura do colaborador e do supervisor. 



6 Substituição 
Quando houver necessidade de ser substituído ou substituir um colega, esta ação deve ser 

justificada através do formulário (Anexo B) e devidamente assinada pelo colaborador substituto, 

substituído e supervisor. 

6.1 Professores 
Se a substituição se der por professores, a reposição das aulas deve ser feita, sempre que 

possível, dentro do mesmo período. 

Se o professor solicitante da troca faltar por motivos particulares e não ter interesse em 

devolver as aulas para o outro professor, os mesmos devem se acertar financeiramente porque não 

haverá descontos na folha de pagamento de nenhum dos dois. 

7 Faltas / Saídas antecipadas / atrasos 
Quando o colaborador chegar atrasado ou sair antes, a chegada e a saída devem ser registradas 

normalmente e posteriormente justificar através do formulário (Anexo A) e assinada pelo supervisor. 

Se o atraso ou falta ocorrer por motivos de saúde (próprio, filho, cônjuge...) o mesmo deve ser 

abonado perante atestado médico. 

Se o atraso ou falta ocorrerem por luto, gala, nascimento de filho, etc. Esses serão abonados 

perante apresentação de certidão ou documento comprobatório. 

Lembre-se: As justificativas só serão computadas se entregues antes do fechamento do 

período. 

8 Viagens, cursos, treinamentos e atividades externas relacionadas à 
instituição 

Quando o funcionário representar a Instituição em algum evento externo, estando 

impossibilitado de registrar o ponto eletronicamente (relógio), essa atividade deve ser registrada 

através do formulário (Anexo C), e devidamente assinada pelo colaborador e supervisor. 

9 Reuniões 

9.1 Funcionários 
As reuniões ministradas em horário de expediente normal devem ser registradas pelos 

funcionários (que possuem banco de horas). 

9.2 Professores 
Conforme convenção coletiva SINPRO/SINEPE, os professores poderão ser chamados, 

durante o ano letivo, a ministrar aulas e/ou participar de atividades letivas naqueles sábados destinados 

a antecipar o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos exigidos pelo Art. 24, inciso I, da Lei 

9.394/96 (LDBEN). Ao passar dessa quantidade, as reuniões devem ser pagas como hora extra. Por 

esse motivo, professores devem assinar a ata ao final de cada reunião. Sendo assim, não devem 

registrar no ponto eletrônico para que o controle seja feito de forma manual pelos coordenadores. 

10 Aulas de Reforço (Professores) 
As aulas de reforço esporádicas, que não estão inclusas em seu contrato/horário, devem ser 

registradas através de formulário (Anexo D) e entregues diretamente ao RH para que o pagamento seja 

feito ao final do período corrente. 



11 Solicitação/Aviso de mudança de horário 
Havendo necessidade de troca de horário, o mesmo deve ser informado através do formulário 

(Anexo E),devidamente assinado pelo colaborador e supervisor e entregue aos responsáveis pelo 

ponto. 

12 Feriado ponte e dia de compensação 
Conforme agenda do CFJL e FAHOR, existem dias pontes entre feriados e finais de semana. 

Esses dias ponte, serão compensados pelos funcionários nos dias informados no calendário/agenda do 

CFJL e FAHOR, que normalmente serão em sábados de manhã. 

12.1 Funcionários 
Como os funcionários possuem banco de horas, será abonado meio turno de trabalho do 

funcionário do dia ponte e o outro meio dia ficará como falta no banco de horas.  Portanto, quando 

este dia for reposto, o funcionário deverá bater o ponto para haver a quitação das horas de falta. 

12.2 Professores 
Os professores que ministrarem aulas no dia ponte terão todo o dia abonado, portanto, quando 

houver a reposição dessas aulas, não deverão registrar o ponto eletrônico e o controle será feito de 

forma manual pelos coordenadores. 

13 Advertências 
Faltas e horas extras sem justificativa e autorização do supervisor poderão ser advertidas. 

14 Importante:  

14.1 Entrega das justificativas 
As justificativas deverão ser entregues para: 

 Campus: Francine (noite), Glademir (manhã e tarde) ou Kerstin (tarde e noite), ou 

para seu coordenador que deverá entregar aos responsáveis. 

 Centro: Ingrid ou Ivete, ou para seu coordenador que deverá entregar aos 

responsáveis. 

14.2 Verificar e-mail 
VERIFIQUE SEU E-MAIL SEMANALMENTE, POIS QUALQUER OCORRÊNCIA 

OU INFORMAÇÃO SOBRE O PONTO SERÁ INFORMADO ATRAVÉS DO E-MAIL DA 

INSTITUIÇÃO. 

14.3 Mais informações 
Para mais informações, entre em contato: 

 

Ingrid Roberta Ludwig 

CI – Centro de Informatização 

E-mail: ingrid@cfjl.com.br 

Ramal: 7717 

Ivete Linn Ruppenthal 

RH – Recursos Humanos 

E-mail: Ivete@cfjl.com.br 

Ramal: 7712 

 

 

Sedelmo Desbessel 

Diretor do CFJL e FAHOR 
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