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Da: SRH/DEARH 
Para: Dirigentes dos Componentes Organizacionais  
Assunto: Freqüência no Sistema SAPE 
 
 

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos e ações dos órgãos 
da estrutura administrativa do Estado, a Subsecretaria de Gestão de Re-
cursos Humanos da SEPLAG solicitou que a freqüência desta Universida-
de passe a ser informada diretamente no Sistema de Administração de 
Pessoal do Estado do Rio de Janeiro – SAPE. 

Desta forma, a fim de atendermos essa demanda, informamos que a 
partir da freqüência do mês de abril/2009, o Mapa de Freqüência Mensal 
- MFM deverá ser entregue no Protocolo da SRH impreterivelmente até o 
2º. dia útil do mês subseqüente. 

A mudança do prazo para entrega dos MFM`s é essencial, conside-
rando a data limite determinada para inclusão da freqüência dos servido-
res da Universidade no Sistema SAPE. 

Informamos, ainda, que os motivos das ocorrências de freqüência do 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SGRH estão sendo 
ajustados aos do Sistema SAPE, e que em reunião que será realizada 
posteriormente com os Chefes de Secretaria, o Departamento de Adminis-
tração de Recursos Humanos estará apresentando as alterações realiza-
das no SGRH. 

Alertamos que os Chefes de Secretaria são os responsáveis pelo 
tratamento das informações da presença e/ou ocorrências registradas nas 
Folhas de Freqüência Mensal dos servidores docentes e técnico-
administrativos, porém os Diretores das Unidades Acadêmicas e Adminis-
trativas são os responsáveis pela validação dessas ocorrências no MFM. 

Com a entrada das ocorrências de freqüência no Sistema SAPE, 
haverá reflexo imediato no pagamento dos servidores, como por exemplo, 
no caso do lançamento de Faltas não Justificadas que acarretará des-
conto automático no contracheque do servidor, sendo que se forem mais 
de 09 (nove) dias de faltas consecutivas, o pagamento do servidor 
será imediatamente suspenso. 

Tendo em vista o exposto, solicitamos a máxima colaboração, nos 
colocando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 
  
 
 
 

SÉRGIO CORRÊA MARQUES 
Superintendente de Recursos Humanos 

 

 


