
Cadastrar Ocorrência 
Essa operação permite que o servidor cadastre uma ocorrência diversa que impacta em seu horário no 

ponto eletrônico. O cadastro poderá ser realizado pelos próprios servidores, ou pela chefia da unidade 

em nome dos servidores. Para concluir o cadastro, será necessário que o servidor envie o cadastro 

para a homologação, que deverá ser realizada por um Chefe ou vice da Unidade. 

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGRH → Módulos → Menu Servidor → Frequência → 

Ocorrência → Cadastrar Ocorrência. 

A seguinte tela será exibida: 

 

O usuário deverá clicar no ícone , para realizar a seleção do tipo de ocorrência desejado. A página a 
seguir será apresentada pelo sistema, possibilitando que o usuário informe os Dados da Ocorrência: 

 

 



Nesta tela, alguns dados serão informados automaticamente pelo sistema, como Origem, Nome Com-

pleto, Matrícula SIAPE, entre outros. Entretanto, existem outras informações que deverão ser incluídas 

pelo usuário, como: 

 Data de Início: Informar a data de início da ocorrência, digitando a data desejada ou selecio-

nando-a no calendário exibido ao clicar em ; 

 Data de Término: Informar a data de término da ocorrência, digitando a data desejada ou sele-

cionando-a no calendário exibido ao clicar em ; Destacando que algumas ocorrências referem-

se apenas a um dia, nestes caso o campo Data de Término virá preenchido automaticamente com 

a Data de Início. 

 Quantidade de Horas: Informar quantas horas serão abonadas ou descontadas do ponto (exi-

bido apenas para alguns tipos de ocorrência). 

 Esta ocorrência será de alguma atividade de capacitação do servidor? O usuário deverá infor-

mar se durante o afastamento serão realizadas atividades de capacitação. Neste item, será possí-

vel optar por selecionar entre Sim ou Não; 

 Homologa: Caso o próprio servidor esteja cadastrando a ocorrência, virá por padrão como Pen-

dente, para que o chefe do setor homologue ou negue; 

 Observação: O usuário poderá acrescentar algumas observações sobre a ocorrência, se dese-

jar; 

 

DOCUMENTO LEGAL 

 Tipo: Informe o tipo de documento que será anexado optando por selecionar dentre as opções 

listadas pelo sistema; 

 Data: Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ; 

 Número: Forneça a numeração do documento; 

 Arquivo: Anexe o arquivo desejado clicando em Selecionar arquivo; 

 Observações: Se achar pertinente, informe observações sobre o documento comprobatório da 

ocorrência. 
 

Retornando para a tela que permite inserir os Dados da Ocorrência, o usuário poderá também realizar 
a adição do Documento Legal, para isso, informe os campos necessários já descritos anteriormente e 
em seguida clique em Anexar Documento. 

Para finalizar a operação de cadastramento da ocorrência, clique em Cadastrar. 

 

Regras Aplicáveis 

1 – Só é possível registrar uma ocorrência para uma determinada data 

2 – As ocorrências cadastradas pelos servidores ficam pendentes de homologação até o chefe da 
unidade homologar a ocorrência ou não 

3 – O servidor só poderá registrar ocorrência para si próprio, exceto o chefe da unidade, que consegue 
registrar ocorrência para todos os servidores da sua unidade. 

4 – A informação do Documento Legal não é obrigatória, mas sempre que possível deverá ser 
preenchida. 


