CHAMADA PÚBLICA ASTN nº 1
DO OBJETO:
Contratação de Pesquisa sobre as normas e regras jurídicas referentes ao ponto eletrônico no
serviço público federal.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão do dia 26 de março ao dia 26 de abril pelo e-mail
astesouronacional@gmail.com, obedecendo uma ordem de preferência. A ordem será dada da
seguinte forma, da maior para a menor prioridade:
•
•
•
•
•

Servidores da Carreira que estejam em dia com suas obrigações associativas, exceto
Conselho Consultivo e Deliberativo e Diretoria Executiva da ASTN;
Todos os servidores do Tesouro Nacional;
Servidores do Conselho Consultivo e Deliberativo da ASTN;
Público em geral;
Servidores da Diretoria Executiva da ASTN.

DOS PRAZOS
O candidato deverá concluir a pesquisa em 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias à critério da
Diretoria Executiva.
DA PESQUISA:
Os temas obrigatoriamente abordados na pesquisa serão:
1. Os normativos existentes em órgãos do Executivo Federal
As regras de ponto eletrônico vigentes hoje no Poder Executivo Federal, abrangendo
necessariamente a CGU, BACEN, SOF, órgão do Legislativo, órgão do Judiciário e outro órgão
qualquer do Poder Executivo.
2. A legislação existente no âmbito do serviço público federal.
Avaliar a legislação federal que o MPDG se apoia para definir:
• Possibilidades de banco de horas;
• Definição de horário de almoço;
3. Qual o impacto da legislação trabalhista sobre as normas que regem o serviço público
a. É possível reduzir o horário de almoço? – O que disciplina a legislação
trabalhista?
b. É possível existir ponto eletrônico sem banco de horas ou outro mecanismo de
compensação?
c. Quais são as restrições à estrutura do Banco de horas consideradas legais: ex.
só permite o acúmulo de 2 horas por dia; ser obrigado a utilizar o banco de horas
em 2 meses, não poder ter banco negativo, etc.
4. Qual o papel do sindicato.
a. É legal a implantação de banco de horas sem acordo coletivo com o Sindicato?

DAS ENTREGAS

A pesquisa ensejará a entrega de:
i)
ii)
iii)

Legislação coletada, preferencialmente em arquivo editável. Ex: Word;
Elaboração de resumo com os 4 itens descritos na seção “DA PESQUISA”;
Elaboração de apresentação em “power point” com ao menos um slide para cada
item descrito na seção “DA PESQUISA”.

DOS VALORES
A realização da pesquisa ensejará o recebimento de R$ 1.000,00, a serem pagos da seguinte
forma: R$ 300,00 de forma adiantada após a assinatura de contrato a ser firmado entre a ASTN
e o pesquisador; e R$ 700,00 após a entrega de todos os itens descritos na seção “DAS
ENTREGAS”.

