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O QUE É O APLICATIVO SERVIDOR PRESENTE? 

O APP Servidor Presente é um software de sistema de controle de frequência ponto 
eletrônico online, que permite ao servidor público estadual o registro de sua 
frequência pelo celular, e o controle da jornada de trabalho dos seus servidores pelo 
Gestor, estando disponível até o momento para a plataforma Android e em 
desenvolvimento para IOS, constituindo o uso do aplicativo de maneira 
facultativa. Com sua adequação à Instrução Normativa Nº 01/2017, de 11 de janeiro 
de 2017, o Sistema de Controle de Ponto do Estado irá gerenciar e fechar a sua folha 
de frequência, tornando-se mais seguro e pelo menos 80% mais ágil e produtivo! 
 
Diferencial do Servidor Presente; 

O que só o aplicativo Servidor Presente oferece para o Servidor: 

 
-Várias possibilidades do Servidor Presente 
 
É mais um meio de Registro do Ponto, tendo cinco funcionalidade e duas 
possibilidades de controle de ponto online, você adapta o sistema do 
Servidor Presente as necessidades do Servidor, pode ser usado para 
registro dentro da repartição ou no local externo de teletrabalho (Home 
Office). Já na funcionalidade temos inicialmente (Histórico, Registro, 
Resumo. Notícias, Perfil). 
 
 
 
-Controle online em tempo real 
O sistema de controle de ponto está disponível em tempo real para você 
consultar a jornada de trabalho e as horas. 
 
 

 
 
 
-Relatórios personalizados 
 
Você tem acesso a análises específicas! Saiba quais foram os atrasos, 
faltas, ocorrências e intervalos. 
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-Tranquilidade do Servidor Presente 
 
O Software foi desenvolvido pela ATI em parceria com a Unidade de 
Modernização Administrativa da SEADPREV, tendo como foco principal 
a segurança sanitária do servidor na hora do registro de suas batidas, 
não havendo a necessidade de enfrentar filas e assim evitando 
aglomeração, sem a preocupação de colocar sua digital no leitor 

biométrico (um provável vetor de transmissão do Covid-19).  
 
 
Benefícios Servidor Presente 

Segurança 

O sistema oferece uma verificação na localização garantindo que o Servidor está 
marcando o ponto corretamente. 
No primeiro acesso e registro no Servidor Presente, o sistema coletar o identificdor do 
celular, evitando assim fraudes, caso ele mude de celular e queria fazer o acesso e 
registro não será possível, só através de uma nova liberação no sistema. 
 

Controle de Batida 

A plataforma permite diversas customizações, uma delas é o cerco eletrônico. Com 
ele, a SEADPREV define uma localização para que o Servidor marque o ponto. Ao 
sair do cerco (raio da localização) o aplicativo não irá permitir seu registro de ponto. 
Essas definições se dão através da geolocalização (Obtenção de informações 
completas e precisas de localização.) que coleta às coordenadas (Latitude & 
Longitude) da geolocalização do órgão, entidade ou até o local externo que irá realiza 
seu trabalho ou teletrabalho (Home Office). 

Registro de Batida 

Assim como discorremos sobre controle de batidas, o Servidor incluirá seu registro 
dentro do cerco, no raio mínimo preestabelecido para seu local de trabalho. A 
aplicação se propõe, a permitir o registro em tempo real da batida do ponto eletrônico 
por meio do GPS e somente serão validados os registros feitos dentro do raio de 
localização de cada repartição, havendo assim o monitoramento de registros de 
batidas dos servidores públicos do Estado do Piauí. 

 
 
Mobilidade / Eficiência 
 

Os Servidores podem registrar o ponto em qualquer localização, desde que esse local 
esteja habilitado com as coordenadas do GPS no sistema, na hipótese que o servidor 
venha aderir ao uso do aplicativo, sua permissão de registro no leitor biométrico 
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continuará habilitado, assim o servidor terá 02 duas opções para seu registro de 
trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantir a segurança e uso do aplicativo "SERVIDOR PRESENTE", o órgão ou 
entidade poderá solicitar a liberação do uso do aplicativo por meio do Sistema SEI, 
essa autorização vinda da autoridade maior do órgão e/ou entidade devera 
encaminhado sua solicitação para Diretoria de Unidade de Gestão de Pessoas - 
DUGP / SEADPREV. 

Fazer a gestão de ponto online pelo “Servidor Presente” dá a segurança jurídica 
necessária aos responsáveis pelo departamento de pessoal e RH. O sistema de 
controle de ponto segue todas as regulações do Decreto nº 16.688 de 27 de 2016, 
Instrução Normativa nº 01/2017, de 11 de janeiro de 2017, CLT da portaria 373 do 
Ministério do trabalho e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD Lei nº 13.709/2018). 

Parágrafo único. O sistema de controle de ponto online do Estado do Piauí permite 
que os funcionários registrem o ponto via celular "Servidor Presente" por essa 
nova tecnologia. Assim conseguindo registrar o seu ponto todos os dias.  
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1.  
2.  

3. COMO BAIXAR E FAZER SEU REGISTRO PELO APLICATIVO 
4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do App Servidor Presente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.pi.ati.servidorpresente 


