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NOTA ORIENTADORA Nº 001/ 2014 

 

Assunto: PAGAMENTOS DE BOLSAS/HORAS TRABALHADAS  

 

Considerando o Art. 47 do Regimento Interno das Ações da Bolsa Formação do PRONATEC/IFPE, 

aprovado pela Resolução do CONSUP/IFPE nº 47/2014, e a Portaria Nº 0333/2014-GR, expedimos 

a presente Nota Orientadora (NO), visando orientar os bolsistas quanto aos procedimentos 

relativos ao cumprimento das jornadas de trabalho regular e as cumpridas no PRONATEC/IFPE, 

bem como a instrução processual para o pagamento das bolsas. 

1. A carga horária regular no IFPE não poderá, em hipótese alguma, entrar em conflito com as 

horas trabalhadas no PRONATEC, ficando o pagamento condicionado à regularização das 

horas conflitantes, Art. 2º, Parágrafo 3º da Portaria Nº 0333/2014-GR. 

2. A hora mínima do almoço (1h), não poderá ser contabilizada como hora trabalhada no 

PRONATEC; 

3. O servidor-bolsista que estiver em viagem a serviço com diárias referentes às suas atividades 

regulares no IFPE, não poderá registrar horas trabalhadas no PRONATEC; 

4. O servidor-bolsista que estiver em viagem a serviço com diárias oriundas de recursos do 

PRONATEC, não poderá registrar horas referentes às suas atividades regulares no IFPE; 

5. A carga horária máxima semanal não poderá exceder às 10h ou 20h, dependendo da portaria 

de nomeação ou aprovação em edital de seleção. Não cabendo, também, nenhuma 

justificativa para registro na folha de pagamento de horas compensadas ou antecipadas. 

6. Os servidores-bolsistas técnico-administrativos e os servidores-bolsistas que ocupam 

cargos/funções nas atividades regulares do IFPE são obrigados a registrar o ponto 

biométrico, conforme Art. 1º da Portaria Nº 0333/2014-GR. Esses bolsistas/PRONATEC 

deverão apresentar o espelho SUAP à Coordenação Geral/Adjunta dos Campi, comprovando 

a inexistência de horas conflitantes devidamente assinadas pelo servidor e pela Chefia 

Imediata. 

7. As horas trabalhadas em feriados e finais de semanas só poderão ser registradas com 

apresentação de justificativa de demanda de serviços e anuência da Coordenação Geral. 
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8. A instrução processual para pagamento das bolsas deverá conter: cópia das folhas de ponto 

PRONATEC e espelho SUAP, quando for o caso, Relatório de atividades PRONATEC e 

planilha financeira. Todos esses documentos deverão estar de acordo com os modelos-

padrão apresentados pela Coordenação Geral.  

9. Os Campi que não estão registrando frequência biométrica terão que encaminhar à 

Coordenação Geral um documento comprobatório da isenção e/ou justificativa. 

10. O espelho SUAP do Registro Biométrico deverá apresentar a Coordenação Geral/Adjunta 

dos Campi às ocorrências, caso existam, conforme orientação da Diretoria de Gestão de 

Pessoas – DGPE, através da Portaria 333/2014 – GR; 

11. Conforme Art. 7, § 1º do Regimento Interno das Ações da Bolsa Formação do 

PRONATEC/IFPE, os servidores em afastamento ou em licença, com ônus para o IFPE, não 

poderão atuar no âmbito da Bolsa Formação do PRONATEC. 
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