A partir da tela exibida acima, é possível visualizar as ausências registradas para
um determinado servidor listado, consultar suas férias, visualizar em detalhes
seu ponto, inclusive podendo autorizar horas excedentes e cadastrar ausências,
conforme desejado; e/ou homologar o ponto eletrônico de um servidor específico.
Para realizar a homologação do ponto eletrônico de um ou mais servidores da
Instituição, selecione-os clicando na caixa de seleção localizada ao lado do seu
nome. Se desejar homologar o ponto de todos os servidores listados, clique em
TODOS e para prosseguir com a operação, clique em Homologar. A página será
atualizada e a mensagem de sucesso da operação será exibida.

6.3. Banco de Horas
Para consultar o saldo do Banco de Horas dos servidores lotados em sua unidade faça o seguinte caminho: SIGRH → Chefia de Unidade → Frequência Eletrônica→ Relatórios → Crédito de Horas Acumulado;
O sistema exibirá a seguinte página.

Figura 20 – Consulta do Banco de Horas.

Na tela acima, selecione o Período de referência para a consulta desejada e selecione o nome do servidor que deseja consultar e clique em Gerar Relatório. O
sistema irá gerar a seguinte tela:
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Figura 21 – Saldo do Banco de Horas.

6.4. Cadastrar Ocorrências da Unidade
Esta funcionalidade realiza o cadastro de ocorrência em uma unidade, e tem por
finalidade abonar o dia de trabalho de todos servidores desta unidade já que, devido a esta ocorrência, não conseguiram registrar sua frequência eletrônica para
um dia de trabalho em específico. Em geral o cadastro desse tipo de ocorrência é
utilizado nas situações em que houve algum tipo de problema técnico e/ou geral
que impediu o registro diário da frequência eletrônica destes servidores.
Caso deseje cadastrar uma nova ocorrência relacionada à frequência dos servidores de sua unidade, acesse o SIGRH utilizando o link https://sistemas.ufrb.edu.
br/sigrh.
Em seguida, utilize o seguinte caminho: SIGRH → Chefia da Unidade → Frequência Eletrônica → Ocorrências da Unidade → Cadastrar.

Figura 22 – Ocorrências da Unidade.
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