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POLÍTICA DE CONTROLE DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE

OBJETIVO DA POLÍTICA

Essa política tem como objetivo orientar formalmente a todos os 
colaboradores, estagiários e lideranças quanto às normas referentes ao controle 
de assiduidade e pontualidade da Escola Espaço Educar.

Para que a Escola Espaço Educar possa ter excelência em sua missão e em 
seus processos internos, é necessário que as pessoas estejam presentes de 
acordo com os horários definidos em seus contratos de trabalho/estágio.

Cada falta ou atraso pode dificultar o desenvolvimento das atividades e 
gerar necessidade de remanejamento dos colaboradores nos setores, podendo 
causar problemas nos atendimentos aos alunos e clientes.

O controle da jornada dos colaboradores na Escola Espaço Educar é realizado 
conforme orientações da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Sindicato e 
Código de Ética da Escola.

CONCEITOS

• CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas.
• COLABORADORES: Empregados, contratados de acordo com as normas 

da CLT.
• ESTAGIÁRIOS: Estudantes contratados de acordo com as normas da Lei 

de Estágio (Lei nº 11.788).
• LIDERANÇAS IMEDIATAS: Todos os colaboradores que ocupam cargos de 

liderança na empresa.
• HORAS EXTRAS: Consiste no tempo em que o colaborador trabalhou 

além da sua jornada diária estabelecida pelo contrato de trabalho.
• BANCO DE HORAS: É uma modalidade prevista na CLT (Lei 13.467) para 

compensação de horas extras em forma de folga, dentro do prazo de até 
06 meses, conforme acordo individual de trabalho validado por ambas as 
partes no início do ano vigente.

• RH: Abreviação do termo Setor de Recursos Humanos.
• RELATÓRIO SEMANAL DE PONTO: Documento formal no qual as 

lideranças imediatas informam ao RH sobre as horas extras, compensação 
de horas e justificativas de faltas dos seus colaboradores subordinados.

• SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO MANUAL: Documento utilizado pelos 
colaboradores para registro de ponto em situações de defeito no relógio 
de ponto, falta de energia, esquecimento e nos casos de alterações de 
registros de batidas (autorizado pela liderança e/ou direção).

• FREQUÊNCIA MANUAL: Documento em que são registradas as presenças 
dos estagiários na Escola de acordo com seus contratos de estágio.
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• CONVENÇÃO COLETIVA: Documento que firma o acordo entre 
trabalhadores e empregadores da classe sindicalizada.  

• FEEDBACK: Avaliação sobre comportamentos que pode ser informada à 
um grupo ou à uma pessoa, de maneira formal ou informal, com o objetivo 
de indicar pontos de melhorias, que devem ser corrigidos, ou pontos 
positivos, que devem ser mantidos pelos colaboradores da empresa.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade do RH divulgar essa política (ou novas versões da 
mesma) para todos os colaboradores.

É de responsabilidade das lideranças imediatas e do RH informar aos 
colaboradores sobre as normas dessa política.

É de responsabilidade de todos os colaboradores e estagiários agirem 
conforme as normas dessa política, compreender sua importância e manter um 
relacionamento transparente com a Escola.

É de responsabilidade das lideranças imediatas preencherem o documento 
Relatório Semanal de Ponto e enviar por e-mail ao RH todas as segundas-feiras, 
exceto na última semana do mês, que nesse caso o prazo para entrega é o 1º dia 
útil do mês seguinte.

É de responsabilidade das lideranças imediatas acompanhar o comportamento 
de assiduidade e pontualidade dos seus subordinados, orientando-os e dando-
lhes feedbacks quanto à necessidade de se ter uma conduta disciplinada.

É de responsabilidade das lideranças imediatas aplicar punições disciplinares, 
como advertências e suspensões (de acordo com a CLT), nos colaboradores que 
insistirem no não cumprimento das normas aqui descritas, sendo necessário que 
essas medidas sejam acompanhadas pelo setor de RH.

É de responsabilidade da Direção analisar e tomar decisões e situações 
excepcionais à essa política.

É de responsabilidade do RH e da Diretoria fazer alterações dessa política 
sempre que necessário.

NORMAS

1) CONTROLE DE PONTO
Na Escola Espaço Educar, para o registro da jornada de estágio, a liderança 

imediata deverá receber do RH a Frequência Manual mensalmente, entregar e 
orientar os estagiários quanto ao preenchimento manual (nome completo, setor, 
turma e horários). É de responsabilidade dos líderes imediatos analisar se os 
registros estão sendo efetuados de maneira correta e completa. A liderança 
imediata deverá entregar a Frequência Manual mensal ao RH até o 1º dia útil 
do mês seguinte.
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Quanto aos colaboradores, os registros de entrada e saída de trabalho 
devem ser realizados por todos os colaboradores, de maneira eletrônica, através 
dos relógios de ponto disponíveis no espaço físico da Escola.

A quantidade de registros diários deve ser de acordo com a carga horária 
definida em contrato de trabalho. Caso a carga horária seja de 08 horas diárias, 
deve-se registrar o horário de chegada, saída para o intervalo do almoço, retorno 
do almoço e ao término do expediente. Em casos de 04 a 06 horas de jornada de 
trabalho diária, deve-se registrar apenas o horário de chegada e saída.

Quando o colaborador for fazer o seu registro de ponto e ocorrer as seguintes 
situações: relógio de ponto com defeito, falta de energia, o comprovante do 
registro não for impresso, não registro do ponto por esquecimento; deverá 
proceder da seguinte forma: ir ao RH no prazo de 01 dia útil e solicitar o documento 
de Solicitação de Inclusão Manual, preenchê-lo, assiná-lo e entregá-lo.

Para as situações de esquecimento de registro do ponto, a Escola irá abonar 
as batidas não registradas de acordo com as seguintes condições:

• A partir do mês de outubro será considerado o limite máximo de 05 
inclusões manuais por colaborador;

• Em novembro será permitida a entrega de 04 inclusões manuais por 
colaborador,

• Em dezembro será permitida a entrega de 03 inclusões manuais por 
colaborador;

• A partir de 2020 será permitida apenas a entrega de 02 inclusões manuais 
por colaborador; mantendo esse quantitativo pelos meses subsequentes 
até a revisão desta política.

Caso o colaborador ultrapasse os limites de tolerância, o mesmo não poderá 
mais preencher o documento de Solicitação de Inclusão Manual no campo de 
esquecimento para abono.

Mensalmente, o RH irá encaminhar para as lideranças imediatas as 
ocorrências de esquecimento dos colaboradores para que se possa fazer o 
acompanhamento e identificação de necessidades de feedbacks.

Em casos de solicitação de alterações/ajustes de horários e carga horária dos 
colaboradores, os mesmos devem comunicar à liderança imediata para análise 
junto ao RH. A formalização da solicitação deve ser realizada pela liderança 
imediata por e-mail, definindo dias, horários, carga horária total e data de início 
do novo horário do colaborador.

2) HORAS EXTRAS 
Os colaboradores só poderão trabalhar horas extras se forem autorizadas, 

de preferência previamente pela liderança imediata ou quando convocados para 
reuniões e eventos da Escola. A liderança imediata é responsável por inserir as 
informações de horas extras dos colaboradores subordinados no documento 
Relatório Semanal de Ponto e encaminhar ao RH por e-mail todas as segundas-
feiras.
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2.1) HORAS EXTRAS PAGAS 
As horas extras de trabalho realizadas pelos colaboradores em situação de 

participação em reuniões, formações, aulas de campo e/ou eventos da Escola 
deverão ser registradas pelos mesmos em ponto eletrônico, serão pagas junto 
ao próximo salário e informadas em contracheque correspondente. 

2.2) HORAS EXTRAS COMPENSADAS
Caso o colaborador precise trabalhar além da sua carga horária prevista para 

o dia, se autorizado por sua liderança imediata, o saldo de horas será registrado 
na modalidade Banco de Horas, para posterior compensação. É importante 
ressaltar que a CLT estabelece que o número máximo permitido de horas extras 
é de até 2 horas diárias, a respeitar o saldo de 10 horas trabalhadas. 

As compensações devem ser autorizadas pela liderança imediata de maneira 
prévia e informadas por e-mail ao RH através do Relatório Semanal de Ponto, 
para realização de ajustes no controle de ponto. 

3) ATRASOS E FALTAS
É concedida a tolerância para registro do ponto eletrônico de 10 minutos 

diários, contemplando início e finalização da jornada de trabalho. Uma vez 
excedido esse limite de 10 minutos, o tempo de atraso será registrado em sua 
totalidade.

As faltas e atrasos não abonadas ou passiveis de abono, deverão ser 
informadas dentro do mês vigente, caso contrário acarretarão em descontos do 
salário em folha e/ou redução legal de dias de férias, conforme a CLT. 

3.1) FALTAS E ATRASOS JUSTIFICADOS E NÃO ABONADOS 
São situações de atrasos e faltas que não serão abonadas de acordo com 

Código de Ética da Escola, Sindicato e CLT, porém poderão ser justificadas pelos 
colaboradores para fins de explicação e comunicação com a Escola. 

É muito importante que o colaborador informe previamente suas necessidades 
de falta ou atraso para sua liderança imediata e RH para que se possa fazer 
ajustes na rotina do setor ou identificar necessidades de substituições, com 
objetivo de não impactar a qualidade e bom andamento dos processos do setor.

O colaborador deverá entregar o documento original comprobatório de 
ausência, (pessoalmente ou por alguém de sua confiança) ao RH no prazo de 01 
dia útil, a fim de justificar a sua falta. Caso não consiga comparecer no prazo de 
01 dia útil, deverá enviar o documento por e-mail, para estender seu prazo de 
entrega do documento original para mais 01 dia útil.

O colaborador também deverá entregar a cópia do documento comprobatório 
para a liderança imediata, para fins de acompanhamento e registro.
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SITUAÇÕES EM QUE A FALTA OU ATRASO DEVERÁ SER JUSTIFICADO, 
PORÉM NÃO SERÁ ABONADO:

• Tratamentos contínuos do colaborador (ou acompanhamento de dependentes) 
relativos à fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional;

• Comparecimento à agência da TRANSPAL para retirada da segunda via do 
cartão de transporte;

• Comparecimento ao banco para assuntos particulares;
• Processo de retirada da Carteira de Habilitação. Nesse caso, o colaborador 

deverá apresentar ao RH o Cronograma de Aulas disponibilizado pela Auto 
Escola e o Formulário de Agendamento de Provas emitido pelo site do 
DETRAN;

• Alteração na carga horária diária do estágio para cumprimento de atividades 
do curso (cursar disciplina em outro horário, ida para estágio supervisionado 
obrigatório).

3.2 ) ATRASOS E FALTAS JUSTIFICADAS E ABONADAS
São situações de faltas e atrasos que, se justificados por documentos 

comprobatórios dentro do prazo de 01 dia útil ao setor de RH, serão abonadas 
de acordo com Código de Ética da Escola, Sindicato e CLT.

É necessário observar que em alguns casos existem limites de abonos, e caso 
as faltas ou atrasos ultrapassem o limite permitido, o colaborador poderá ter 
descontos no salário e/ou redução legal de dias de férias.

Nessas ocasiões, o colaborador deverá entregar o documento original 
comprobatório de ausência, (pessoalmente ou por alguém de sua confiança) 
ao RH no prazo de 01 dia útil, a fim de justificar a sua falta. Caso não consiga 
comparecer no prazo de 01 dia útil, deverá enviar o documento por e-mail, para 
estender seu prazo de entrega do documento original para mais 01 dia útil.

O colaborador também deverá entregar a cópia do documento comprobatório 
para a liderança imediata, para fins de acompanhamento e registro.

SITUAÇÕES EM QUE A FALTA OU ATRASO PODERÁ SER JUSTIFICADO E 
ABONADO:

• Doenças: a comprovação deverá ser feita através de declaração ou atestado 
médico contendo as informações do nome do colaborador completo e da 
instituição que emitiu o atestado, data do atendimento, identificação do 
médico com CRM e carimbo. 

• Semana de Formatura: o colaborador que participar do período da festividade 
de formatura acadêmica poderá ser liberado a partir das 14:00 do turno 
vespertino das suas atividades para comparecimento aos eventos de 
Colação de Grau, Culto e Missa. Na semana seguinte, o colaborador deverá 
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encaminhar ao setor de RH a Declaração de Colação de Grau para fins de 
comprovação. 

• Redução da Carga Horária do Estágio: a comprovação deverá ser realizada 
através de declaração emitida pela instituição de ensino com o cronograma 
das datas das provas (Lei 11.788, capítulo IV, inciso 2º).

4) LICENÇAS  
Situações as quais o colaborador deverá informar previamente à Escola (RH 

e liderança imediata) para programação da sua ausência, como também deverá 
trazer documento comprobatório para que seja feito o processo de abono.

SITUAÇÕES EM QUE O COLABORADOR TEM DIREITO À LICENÇA:

• Casamento: o colaborador terá licença de 03 dias consecutivos, a partir da 
data do evento. Para os cargos de Professor Regente, a licença é de 09 dias 
consecutivos, a partir da data do evento. A comprovação deverá ser através 
da entrega de uma cópia da Certidão de Casamento ao RH.

• Ao retornar às atividades, o colaborador deve encaminhar ao RH os 
documentos atualizados em caso de alteração do nome (RG, CPF, CTPS, 
TÍTULO DE ELEITOR, CNH) ou mudança de endereço (caso tenha ocorrido). 

• Paternidade: o colaborador tem o direito de se ausentar por 05 dias 
consecutivos, a partir da data de nascimento do filho. Após o seu retorno, 
deverá comprovar através da cópia da Certidão de Nascimento.

• Maternidade: a colaboradora em período de gravidez tem direito à 120 dias 
de afastamento a partir do nascimento do filho. A mesma deve encaminhar 
no prazo de 02 dias úteis, após o nascimento do filho, o Atestado Médico e 
a cópia da Certidão de Nascimento da criança para comprovação. Caso a 
colaboradora faça adoção, é concedida a licença maternidade, da seguinte 
forma: quando a criança tem de 0 a 01 ano, 120 dias consecutivos; de 01 a 04 
anos, 60 dias consecutivos; de 04 a 08 anos, 30 dias consecutivos.

• Acompanhamento de parentes diretos: caso o colaborador compareça à 
alguma unidade de saúde para acompanhamento de filhos, pais ou cônjuge, 
deve apresentar declaração ou  atestado de acompanhante, que deve conter 
as informações sobre a instituição que emitiu o atestado, bem como os 
horários de permanência na mesma para atendimento. O limite para abonos 
nessas situações são: até 02 dias por ano para acompanhamento da esposa 
em consultas e exames médicos no período de gravidez; até 01 dia por ano 
para acompanhar filhos de até 06 anos em consultas e procedimentos 
médicos. Em casos excepcionais, cabe à Direção avaliar a liberação. 

• Falecimento de parentes: em casos de falecimento do cônjuge, irmãos e 
parentes ascendentes (pais, avós e bisavós.) e descendentes (filhos, netos e 
bisnetos), o colaborador deve apresentar a Certidão de Óbito e poderá se 
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ausentar das suas atividades durante 02 dias consecutivos. Apenas para o 
cargo de Professor Regente, a ausência das atividades poderá ser no prazo 
máximo de 09 dias consecutivos, a partir da data de falecimento.

• Convocações do poder judiciário e justiça eleitoral: o colaborador que for 
convidado a participar do período de eleições ou intimado a ser jurado, deverá 
apresentar a comprovação da convocação no prazo de 02 dias úteis ao RH.

5) FÉRIAS
O colaborador tem direito a 30 dias consecutivos de férias após o período 12 

meses de trabalho. Esse tempo de férias pode sofrer reduções em casos de faltas 
sem justificativas dentro do período aquisitivo.

O tempo de férias está previsto da seguinte forma:
 ► 30 dias, quando não houver faltas sem justificativa por mais de 05 vezes; 
 ► 24 dias, quando houver de 06 a 14 faltas injustificadas;
 ► 18 dias, quando houver de 15 a 23 faltas injustificadas;
 ► 12 dias, quando houver de 24 a 32 faltas injustificadas;
 ► O colaborador perde o direito a férias se houver acima de 32 dias de 

faltas injustificadas.
Independente do adiantamento do gozo das férias, as faltas serão analisadas 

dentro do período de 12 meses, levando em consideração a data de admissão 
do colaborador.

As férias são distribuídas aos colaboradores de maneira coletiva e o gozo 
das férias acontece duas vezes ao longo do ano: 15 dias no início do primeiro 
semestre e 15 dias no início do segundo semestre. As datas das férias são 
definidas de acordo com a necessidade da Escola. 

Em relação aos Professores Regentes, serão seguidas as orientações da 
Convenção Coletiva que permite a retirada de 30 dias de férias, dado dentro 
do período de Dezembro à Janeiro e 15 de recesso escolar no período de Julho.






