Prezados Servidores
Seguem instruções para inserções no SIGRH e preenchimento de Registro de Jornada de
Trabalho (RJT) em acordo com o preconizado na CI Nº 003/GAB/DGA/COVID-19.
Pedimos observância quanto às orientações abaixo, pois, conforme previsão do art. 21 da Lei
16774/2015, nenhum dos lançamentos realizados durante o período de Estado de Calamidade e
ou Emergência NÃO É PERMITIDO CONTABILIZAÇÃO DE HORAS EXCEDENTES. Neste
sentido, pedimos a máxima atenção após o lançamento das escalas e, em especial conferência
das horas apresentadas nas apurações das Unidades Policiais.

 ESCALA DE SOBREAVISO: Os servidores que estiverem EXCLUSIVAMENTE em escala
de sobreaviso prevista pela CI 003/GAB/DGA/COVIS-19 devem ENCERRAR a escala ordinária
que possuíam no dia anterior ao início do sobreaviso, por ex., se o servidor iniciou o
SOBREAVISO em 23/03/2020, deve encerrar a escala ordinária no dia 22/03/2020.
No SIGRH deve escalar:
Menu do Sistema – Jornada de Trabalho – 02. Manter servidor em escala de serviço – ESCALAR
O servidor terá inserido no sistema 24h, todos os dias do dia 23 até 31/03/2020.
Este sobreaviso caracteriza-se pelo estado de expectativa onde o servidor deve permanecer em
casa esperando acionamento para realizar alguma atividade presencial.
Procedimento adotado no SIGRH:
Tipo de escala: SOBREAVISO
Data inicial do escalonamento: 23/03/2020
Atividade: SOBREAVISO ESPECIAL
Escala ser utilizada: SOBREAVISO – CALAMIDADE PUBLICA – COVID-19
Continuar o preenchimento como de costume.

Em caso de chamamento para realizar atividade presencial (CONVOCAÇÃO DO SOBREAVISO)
definida na CI 003/GAB/DGA/COVID-19 como sendo atendimento em local de crime, auxilio em
fiscalizações, apoio ao plantão, entre outras que a chefia entender pertinentes para manter a
execução dos trabalhos da policia civil no local.
Procedimento adotado no SIGRH:
Tipo de escala: SOBREAVISO
Data inicial do escalonamento: 23/03/2020
Atividade: CONVOCAÇÃO ESPECIAL
Escala ser utilizada: CONVOCAÇÃO ESPECIAL (SOBREAVISO – COVID-19)
Continuar o preenchimento como de costume.

Já o Registro de Jornada de Trabalho deve conter em seu preenchimento todas as atividades
normais que o servidor desenvolveu antes de iniciar o SOBREAVISO em 23/03/2020. A partir
desta data deve ser inserido na coluna do meio – SOBREAVISO e/ou INTERCEPTAÇÃO – os
horários de SOBREAVISO 24h (conforme ilustrado) e, segue sugestão de preenchimento caso
ocorra CONVOCAÇÃO do SOBREAVISO

 TRABALHO REMOTO: O servidor NÃO DEVE ALTERAR, TAMPOUCO ENCERRAR,
SUA ESCALA ORDINÁRIA presente no SIGRH. Deve mantê-la aberta e vigente realizando as
atividades do trabalho remoto no mesmo horário que realizava as atividades no expediente
presencial de sua Unidade Policial. Caso o servidor tenha realizado, durante o trabalho remoto,
atividade laboral em horários diversos do habitual deve inserir no sistema da seguinte forma:
Ressaltamos que, o servidor do trabalho remoto deve preencher, além do RJT, Formulário de
Controle de Desempenho de Trabalho Remoto encaminhado pela Gerência de Gestão de
Pessoas, via e-mail, em 26/03/2020, estando, também, disponível para download na intranet
Procedimento adotado no SIGRH:
Tipo de escala: EXTRAORDINÁRIA
Data inicial do escalonamento: 16/03/2020
Atividade: ADMINISTRATIVO
Escala ser utilizada: TRABALHO REMOTO – CALAMIDADE PUBLICA – COVID-19
Continuar o preenchimento como de costume.

Segue abaixo modelo para preenchimento do Registro de Jornada de Trabalho para o mês de
março para servidores do Trabalho Remoto.

 DE FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO e BANCO DE HORAS: O servidor NÃO DEVE
ALTERAR, tampouco ENCERRAR SUA ESCALA ORDINÁRIA presente no SIGRH. Deve mantêla aberta e vigente para que as informações relativas as inserções de FALTA JUSTIFICADA
(Férias e Licença-Prêmio) sejam processadas pelo sistema, além de que as compensações de
Banco de Horas precisam ser realizadas sobre esta escala.

Cada servidor deverá inserir seu Registro de Jornada de Trabalho (RJT) no SGPe, assiná-lo
digitalmente, além de solicitar assinatura de sua Chefia imediata. Reforçando que aqueles que
realizam trabalho remoto devem anexar o Formulário de Controle de Desempenho de Trabalho
Remoto ao RJT e solicitar assinatura da chefia nos dois documentos.
Após este procedimento, encaminhar a DRP de sua região para que sejam todos compilados e
enviados a Coordenadoria de Frequência e Banco de Horas nos moldes atuais, por e-mail e
nomeado, um a um, no padrão vigente.
Quaisquer
dúvidas
podem
ser
encaminhadas
ao
endereço
eletrônico gepesbancodehoras@pc.sc.gov.br além dos telefones (48)3365-8202, (48)99175-3821, (48) 3665-8214,
(48) 3665-8220.

