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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2019/REI/IFTO, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

 
ANEXO VII

 
CRONOGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS

 
Eu, ______________________________________________, matrícula Siape nº
__________________________, ocupante do cargo de
________________________________________, em exercício na(o)
___________________________________ do(a) _______________________, do Ins�tuto
Federal do Tocan�ns, declaro estar ciente de que as horas trabalhadas no evento
___________________________________________________________________________ 
durante a jornada regular de trabalho do meu cargo efe�vo deverão ser compensadas no
período máximo de 1 (um) ano, contado da data de conclusão do evento, conforme
cronograma a seguir:

Data Horário Total de horas
   
   
   
   
   
Total de horas a serem compensadas:  

Declaro também estar ciente de que deverei informar no Sistema Eletrônico de Ponto do
Ins�tuto Federal do Tocan�ns as horas/minutos excedentes u�lizados para compensação na
data em que ela �ver ocorrido, u�lizando como modelo a seguinte redação: "1h21 de
compensação – Total parcial: 1h21/20h – GECC – Nome sucinto do evento – Processo nº
xxxxxxxx".

 
NOME

Cargo do servidor
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APROVO o cronograma de compensação de horas trabalhadas no evento epigrafado durante
a jornada regular de trabalho do cargo efe�vo do(a) servidor(a)
_____________________________________________________, estando ciente de que a
referida compensação deverá ocorrer sob minha fiscalização e controle e de que, na hipótese
de não ocorrer a referida compensação no prazo de até 1 (um) ano, contado da data da
conclusão do evento, deverei comunicar formalmente essa situação à Unidade Setorial de
Gestão de Pessoas para abertura de processo de reposição ao erário, na forma da Instrução
Norma�va nº 5/2019/REI/IFTO, de 12 de novembro de 2019.

Local, ___ de ______________ de ____.

NOMECargo/função da chefia imediata
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NOMECargo/função da chefia imediata

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
22/11/2019, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0852327 e o código CRC FA96222C.
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