COMUNICADO DA DIRETORIA FAUUSP nº03/2014
Informamos que o boletim de frequência é um documentoe a responsabilidade do
preenchimento correto é do servidor, bem como da chefia imediata.
Solicitamos a atenção das chefias e servidores no preenchimento dos boletins de
frequência, em especialrelacionados aos seguintes assuntos:
1º Deve ser evitada a prática do “horário britânico”, ou seja, marcações repetitivas de
horários arredondados.
Exemplo:

2º Horário de refeição/intervalo inferior a uma hora.
Exemplo:

3º Horário irregular/flexível sem autorização ou justificativa da chefia e direção da
FAU.
Exemplo:

4º Entrada com mais de 15 min. de antecedência do horário de entrada e/ou saída com
mais de 15 min. posterior ao horário de saída sem autorização prévia da chefia e direção
da FAU, pois caracteriza hora extra.
Exemplo:

5º Boletins de frequência com rasuras e uso de corretivo, bem comoanotações
incompatíveis.
Exemplo:

6º Boletins de frequência sem o preenchimento dos campos horário de trabalho e
intervalo.
Exemplo:

7º Boletins de frequência faltando dados (assinaturas, horas de entradas e/ou saídas e
vistos dos responsáveis).
8º Boletins de frequência entregues fora do prazo. Os boletins devem ser entregues
impreterivelmente no 1º dia útil após o dia 20 de cada mês.

9º As compensações de horas indicadas em Oficio GR que diz respeitoà emenda dos
dias intercalados entre finais de semana e feriados necessita de registro no boletim de
frequência de cada servidor, devendo-se observar o total de horas a serem compensadas.
Portanto, sugerimos que no fechamento de cada frequência o servidor anote no verso do
boletim a quantidade de horas compensadas naquele período e onº de horas faltantes,
devendo o servidor e a chefia imediata assinarem sob o registro.
Sugestão, que se aplicada,auxilia no controle e evita que o servidor ultrapasse o número
de horas a compensar gerando hora extra indevidamente. Lembrando que o controle
da compensação é de responsabilidade tanto do servidor como da chefia imediata.
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