
PONTO ELETRÔNICO NO SUAP

MANUAL DO USUÁRIO

No SUAP,  os  servidores  podem acessar  suas  informações  acessando  o  menu

lateral ou pela janela da tela inicial: 

Ao acessar a opção Frequências por Funcionário no menu (ou clicando no botão

Relatório de Frequência na página inicial) o servidor terá acesso a uma tela com seu

nome e a um período de datas. Nessa tela pode ser definido o período de frequência que

deseja exibir.  Todo servidor  poderá visualizar  seus registros  de frequência a partir  de

01/01/2016.

MENU LATERAL
- GESTÃO DE PESSOAS
    - Administração de Pessoal
       - Ponto
          - Frequência
             - Frequências por Funcionário

Tela inicial de Frequência de Funcionário

Nome do Funcionário (Matrícula Siape)

Item Frequência na tela incial



 Após definir o período e clicar em ENVIAR será exibido os registros de frequência

do servidor do período solicitado, como pode ser observado na tela abaixo

Tela do registro de ponto do ano 2019. RECORTE 1

O SUAP apresenta os dados gerais do servidor e o período do relatório solicitado.

Logo em seguida começa a exibir a frequência do Servidor com as colunas:

• DATA: que se refere às datas úteis (de segunda a sexta) de registro de ponto e/ou

os registros de sábado e domingo, caso haja registro de ponto nestes dias.

• REGISTRO:  refere-se  aos  registro  de  ponto  do  servidor.  Informando

alternadamente E, para entrada e S, para saída, seguida do horário da marcação e

da identificação do relógio de ponto onde ocorreu a marcação.

• CH: exibe a carga horária do Servidor.

• DURAÇÃO: exibe o somatório de tempo decorrido entre cada entrada (E) e saída

(S).

• OBSERVAÇÕES  DO  SISTEMA:  apresenta  informações  oriundas  do  SIGEPE

(férias, afastamentos, atestados, etc.), inconsistências no registro de ponto (Sem

Registro e Tempo de trabalho no fim de semana,).

Nome do Funcionário (Matrícula Siape)

Cargo do Servidor
Setor de lotação do Servidor



• OBSERVAÇÕES  PESSOAIS:  apresenta  inicialmente  um  botão  ADICIONAR

OBSERVAÇÃO na cor verde, onde o Servidor pode clicar para inserir justificativas

ou observações referentes ao registo ou inconsistência do referido dia.

Como  informado  anteriormente,  as  justificativas  inseridas  no  sistema

SURICATO/QUIOSQUE serão importadas para a base do SUAP. Por questões técnicas

os Abonos ou Rejeições da Chefia Imediata ainda não estão disponíveis para consulta

Observamos  no  Recorte  1,  da  tela  de  registro  de  ponto,  que  as  informações

oriundas do SIGEPE como férias, afastamentos, atestados, etc, já estarão integradas com

as informações de ponto.

Além disso, as liberações como feriados e recessos, uma vez lançadas no SUAP,

irão  automaticamente  ser  identificadas  no  registro  de  ponto  e  este  dia  não  será

contabilizado para a carga horária dos servidores.

Exemplo de uma liberação pode ser vista  no Recorte 2 abaixo,  onde vemos o

recesso de carnaval registrado na coluna Observações do Sistema.

Tela do registro de ponto do ano 2019. RECORTE 2


