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HOMOLOGAÇÃO DE REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO DE SERVIDORES 

 

Relação de todas as homologações de registro de ponto eletrônico de servidores da UFRN. 

 

Descrição dos campos 

Campo Tipo Descrição Obrigatório? 

siape Inteiro Matrícula SIAPE do servidor. Sim 

servidor Texto Nome do servidor. Sim 

codigo_unidade Inteiro Código que identifica a unidade. Sim 

unidade Texto Nome da unidade. Sim 

carga_horaria Inteiro Indica a jornada de trabalho do servidor. Sim 

mes Inteiro 
Indica a que mês esta frequência de ponto se 

refere. 
Sim 

ano Inteiro 
Indica a que ano esta frequência de ponto se 

refere. 
Sim 

tempo_homologado Inteiro 
Minutos do tempo de trabalho homologado 

para o servidor no mês em questão. 
Sim 

tempo_trabalhado Inteiro 
Indica a quantidade de minutos trabalhados 

por um servidor em um mês. 
Sim 

tempo_anterior_compensado Inteiro 

Indica a quantidade de minutos compensados 

pelo servidor com relação à carga horária 

faltante do mês anterior, caso o mesmo não 

tenha cumprido a CH total do mês. 

Sim 

tempo_anterior_nao_compen

sado 
Inteiro 

Indica a quantidade de minutos NÃO 

compensados pelo servidor com relação à 

carga horária faltante do mês anterior, caso o 

mesmo não tenha cumprido a CH total do 

mês. 

Sim 

tempo_anterior_pendente_co

mpensacao 
Inteiro 

Indica a quantidade de minutos PENDENTES 

de compensação pelo servidor com relação à 

carga horária faltante do mês anterior, caso o 

mesmo não tenha cumprido a CH total do 

mês. 

Sim 

tempo_autorizado_compens Inteiro Tempo, em minutos, pré-autorizado para Sim 



acao compensação por parte do servidor. 

tempo_nao_compensado_tot

al 
Inteiro 

Indica o débito total, em minutos, do mês que 

deverá ser debitado em folha de pagamento. 
Sim 

tempo_nao_compensavel Inteiro 

Indica o débito, em minutos, que não foi 

autorizado à compensação e por isso será 

debitado na remuneração do servidor. 

Sim 

tempo_ocorrencias Inteiro 
Horas de ocorrências que foram 

desconsideradas (não foram debitadas). 
Sim 

tempo_outros_debitos_nao_

compensados 
Inteiro 

Indica o débito, em minutos, relativos a 

ocorrências/saldo retroativo/recesso 

autorizado à compensação e que não foi 

totalmente compensado e, portanto, deverá 

ser debitado em folha de pagamento. 

Sim 

tempo_pendente_compensa

cao 
Inteiro 

Tempo, em minutos, pré-autorizado e 

pendente de compensação por parte do 

servidor. 

Sim 

saldo_horas Inteiro 

Indica a diferença entre o total de horas 

mensal e total de horas homologadas para o 

servidor no mês em questão. Saldo utilizado 

em minutos, devido o saldo poder assumir 

valor positivo ou negativo. 

Sim 

 

 


