
Homologação de Frequência 
Esta funcionalidade permite que os chefe sdas unidades homologuem a frequência dos servidores em 
determinado mês e ano. A homologação da frequência é feita com base no registro das ocorrências 
para os servidores. Caso ele não tenha nenhum registro de ocorrência, é considerada a sua frequência 
integral no mês e ano correspondentes. 

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGRH → Módulos → Menu do Servidor → Chefia de Uni-

dade → Ponto Eletrônico → Homologar Ponto Eletrônico. 

Caso o usuário possua permissão para homologar frequência em mais de uma unidade, será apresen-

tada, inicialmente, uma tela de seleção da unidade que será tomada como base para a homologação, 

conforme a imagem a seguir. 

A seguinte tela será gerada: 

 

 

Informe a Unidade correspondente às frequências dos servidores que deseja homologar, selecionando 
uma das opções presentes na lista relacionada a este item. 

Para prosseguir, clique em Continuar. 

Em seguida, serão exibidas as frequências associadas à unidade informada na busca. 

 

Serão exibidos os servidores associados à unidade chefiada. Durante a consulta, o usuário poderá 
visualizar as ocorrências do servidor assim como suas férias e detalhes do ponto diário de frequência. 



Além disso, poderá homologar as frequências registradas dos servidores. 

 

Homologar Frequência 

De volta à tela inicial com as Frequências Associadas, será possível visualizar os servidores vincula-

dos à unidade chefiada pelo usuário. Os servidores que obtiveram homologações em suas frequências 

estarão destacados no sistema com a presença do ícone . 

O usuário deverá selecionar quais servidores deseja homologar a frequência. Se desejar selecionar 

todos os servidores exibidos simultaneamente, clique em Marcar/Desmarcar Todos. Caso queira des-

marcar os servidores selecionados de forma simultânea, o usuário deverá desmarcar este item. 

Após selecionar os servidores desejados, clique em Homologar. 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a homologação das frequências dos servi-

dores. 

 

 

Regras Aplicáveis 

1 – Só é possível homologar a frequência de um servidor caso: 

1.1 – Não tenham ocorrências pendentes de homologação 

1.2 – Não tenham dias úteis sem algum registro de entrada e saída 

1.3 – Não tenha algum dia onde tenha saída em aberto do servidor. 

2 – A homologação via de regra deverá ser homologada de acordo com calendário definido pela DGP, 
até o quinto dia útil do mês seguinte. Após este período, é necessário contatar a DGP para que a 
homologação seja realizada. 


