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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 XI

 
RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS

 
Eu, ______________________________________________, matrícula Siape nº
__________________________, ocupante do cargo de
________________________________________, em exercício no(a)
___________________________________ do(a) _______________________, do Ins�tuto
Federal do Tocan�ns, declaro que as horas trabalhadas no evento
___________________________________________________________________________ 
durante a jornada regular de trabalho do meu cargo efe�vo foram
devidamente compensadas no período máximo de 1 (um) ano, contado da data de conclusão
do evento, que ocorreu no dia ___/___/____, em conformidade com o descrito a seguir:

Data Horas regulares
exigidas para o dia

Horas efe�vamente
trabalhadas no dia

conforme
Ponto Eletrônico

Horas/minutos
u�lizados para
compensação

    
    
    
    
    

Total de horas compensadas:  

Declaro também que informei 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
ocorreu.

Local, ___ de ______________ de ____.

NOME
Cargo do servidor

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atesto que as horas ensejadoras de GECC trabalhadas durante o horário de
expediente, referentes ao evento epigrafado, foram devidamente compensadas pelo(a)
servidor(a) ______________________________________________________, dentro do
prazo de até 1 (um) ano, contado da data de conclusão do evento.
Estou ciente de que este documento deverá ser apresentado à Unidade de Gestão de
Pessoas para análise e inclusão nos autos do respec�vo processo de pagamento de GECC.

Local, ___ de ______________ de ____.

NOME
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NOME
Cargo/função da chefia imediata

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Presidente, em
22/11/2019, às 16:41, 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 0852392 e o código CRC 7EC14BF4.
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Referência: Processo nº 23235.013197/2019-15 SEI nº 0852392
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