
 
 
 
 
 
 

Comunicado 8 
 

Este comunicado do coordenador executivo do AfroReggae retifica e invalida o Comunicado 4 do 
mesmo, publicado no dia 28/01/2013. A partir da data de publicação, o Comunicado referente ao 
Ponto Eletrônico válido é este.  
 
1 – A partir de 04 de fevereiro de 2013 será obrigatório o uso diário do ponto eletrônico nas unidades 
do AfroReggae; 
2 – Durante o mês de fevereiro o ponto será via crachá, enquanto se instala o ponto através do dedo 
digital que será efetivado em 01 de março de 2013; 
3 – Todos os funcionários do GCAR ou GAS deverão procurar o Departamento Pessoal para informar 
o horário de entrada e horário de saída, com o “de acordo” da chefia imediata; 
4 – O funcionário que chegar atrasado não poderá compensar o atraso na hora da saída; 
5 – Os funcionários contratados por 40 horas semanais são obrigados a tirar 1 hora de almoço. Este 
horário pode ser variável de acordo com a demanda de trabalho e do funcionário; 
6 – O funcionário poderá dar sua entrada no trabalho em qualquer núcleo do AfroReggae, mas para 
isso deverá se cadastrar em todas as máquinas digitais; 
7 – Nenhum funcionário está autorizado a começar seu trabalho antes do horário sem prévia 
autorização de algum membro da diretoria ou do Colegiado de Gestão; 
8 – Membros do Colegiado de Gestão estão dispensados do uso do ponto; 
9 – O cometimento de 3 infrações deste comunicado vai gerar uma advertência verbal; 
10 – O cometimento de 5 infrações deste comunicado vai gerar uma advertência escrita; 
11 – O cometimento de 8 infrações deste comunicado vai gerar um suspensão por 3 dias; 
12 – O cometimento de 10 infrações deste comunicado vai gerar demissão por justa causa; 
13 – Esta infrações serão zeradas a cada 30 dias; 
14 – Funcionários que apresentarem atestados médicos para justificarem faltas por mais de 3 dias 
poderão ser visitados por Assistentes Sociais contratadas pelo AfroReggae para avaliar a situação; 
15 – A partir de 01 de março os atrasos e faltas serão descontadas no salário subsequente; 
16 – Nenhum funcionário da Sede do AfroReggae está autorizado a trabalhar depois do horário sem 
prévia autorização de algum membro da diretoria ou do colegiado de gestão; 



17– Nenhum funcionário dos Núcleos do AfroReggae está autorizado a trabalhar depois do horário sem 
prévia autorização do Coordenador do Núcleo que deve informar esta autorização ao Colegiado de 
Gestão do AfroReggae; 
18– Funcionários que estiverem em viagem de trabalho deverão preencher o “Plano de Viagem”, 
indicando local, data e motivo com a devida autorização imediata. Estes dias de viagem a trabalho 
serão marcados no ponto; 
19- Funcionários ao participar de congressos/seminários e conferências na cidade do Rio de Janeiro 
estarão autorizados a solicitar afastamento diretamente a sua chefia por um prazo de 2 dias a cada 
bimestre. Além deste prazo a solicitação deve ser feita diretamente ao DP que vai encaminhar ao 
Colegiado de Gestão para análise; 
20– Participação em congressos/seminários e conferências fora da cidade do Rio de Janeiro sem ônus 
para o AfroReggae deverão ser aprovados pela chefia para um prazo de 3 dias a cada bimestre. Além 
deste prazo a solicitação deve ser feita diretamente ao DP que vai encaminhar ao Colegiado de Gestão 
para Análise; 
21 – Participação em Congressos/Seminários e Conferências fora da cidade do Rio de Janeiro com 
ônus para o AfroReggae só podem ser aprovados pelo Coordenador Executivo do AfroReggae; 
22 – Funcionários que começarem o dia em uma reunião de trabalho fora de sua base de trabalho 
deverão comunicar ao DP via e-mail com 1 dia de antecedência com cópia para seu chefe imediato. 
Recomenda-se que esta prática não seja superior a 2 dias por semana; 
23 – Funcionários que tenham reunião após as 15h e que considerem que não tem tempo hábil de estar 
em alguma unidade do AfroReggae para  “bater o ponto” deverão justificar via e-mail ao DP com cópia 
imediata a seu chefe. Recomenda-se que esta prática não seja superior a 1 dia por semana; 

 
 

Jose Junior 
Rio de Janeiro, 09 de abril de 2013. 

	  


