
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 05/11/2015 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

DÚVIDAS SOBRE A FREQUÊNCIA  
 
Diante das inúmeras dúvidas causadas pela publicação, nesta quinta-feira, dia 05/11, 
do Informativo SGP n.º 22 orientando que “As chefias devem indicar, ao realizar o 
registro de frequência no “Sistema de Recursos Humanos Online", o seguinte: 
a ausência por motivo de greve não será considerada como dia trabalhado; no 
campo justificativa, deverá constar: “Greve” e a especificação dos dias e horas 
que necessitam ser compensadas, se esse for o entendimento da 
Administração”, o SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou requerimento (Processo n.º 
2015.01.546.591) junto à Presidência do Tribunal de Justiça. 
 
Paralelamente ao protocolo, a Presidente do Sindicato, Adda Maria Monteiro Lobato 
Machado conversou com a Secretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Bisi 
Tatagiba e esta esclareceu que a orientação dada não acarretará no corte de ponto, 
mas apenas servirá de comunicação para eventuais decisões judiciais e 
administrativas futuras. 
 
A Secretária de Gestão garantiu que o pagamento dos vencimentos do mês de 
outubro será feito normalmente e as chefias deverão registrar somente os dias 
trabalhados, excluindo as ausências em razão da greve e computando nas 
justificativas os dias paralisados e as horas a compensar. Essas informações serão 
anotadas nas fichas funcionais dos servidores e serão utilizadas para cumprimento 
da decisão judicial no Processo n.º 0025910-11.2015.8.08.0000.  
 
Diante desse compromisso e no intuito de não submeter nenhum servidor a 
procedimento administrativo em razão de registro equivocado de frequência, o 
Sindicato orienta as chefias a seguirem as diretrizes do Informativo SGP n.º 22 e no 
caso de qualquer intercorrência procurar o Sindicato. Caso as frequências já tenham 
sido informadas em consonância com a orientação do Centelha publicado no dia 
29/10, solicitamos aos servidores que retifiquem o registro. 
 
Servidores fiquem atentos! 
 
 

ASSEMBLEIA DIA 06/11 
 

Lembramos a todos da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada amanhã, 
dia 06/11, no auditório do SENAC, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de 
Moraes, n.º 2077, Bento Ferreira, Vitória, ES, em primeira chamada às 9h30min e em 
segunda, às 10h. 
 
Participem! 
 
 

 


