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1. Wi-Fi disponibilizado para acesso ao aplicativo de registro de 
ponto

1. Como Acessar o Wi-Fi

Observação: Somente as Funcionalidades acima devem ser utilizadas no 
aplicativo.



Foi criado uma rede Wi-Fi para os colaboradores do SENAR-AR/BA apenas para

acesso ao aplicativo de ponto eletrônico.

1. Saiba como Acessar:

Como Acessar o Wi-Fi

SSID: Wifi_Ponto
Senha: senar@ponto



Com o aplicativo Meu RH, você tem as principais informações do Portal RH na palma das
suas mãos, como acesso a funcionalidades relacionadas ao ponto e pagamento
(contracheque).

 Para baixar o Aplicativo basta acessar, no seu aparelho celular, a plataforma de apps
digitando: Meu RH -> Instalar.

 Após instalação do "Meu RH" -> clica no aplicativo e será apresentada uma tela de acesso,
onde será solicitada a leitura do QrCode -> Clique em “Ler QR Code -> Clique em “Permitir”
- > Aproxime a câmera do celular no QR Code abaixo:

Passo 1: Passo 2:

 Passo 2:

 Passo 3:

Clique em Ler Qrcode

2. Como Instalar e Acessar o Aplicativo “Meu RH”

Meu RH

Aproxime a câmera do seu celular para leitura do 
QRcode



 Após liberação para acesso ao aplicativo, a tela abaixo será aberta, onde seus dados
deverão ser preenchidos (mesmo usuário e senha utilizados no Portal RH):

2. Como Instalar e Acessar o Aplicativo “Meu RH”

Passo 4:



 Para registro do seu ponto diário, ao acessar o aplicativo “Meu RH”, você terá na parte

inferior da sua tela a função

 Ao clicar nessa função três opções de ações serão disponibilizadas, e para nosso

objetivo, a que deve ser escolhida é a opção

Passo 1: Passo 2:

3. Como Acessar o Ponto para Registro:



 Ao clicar para registro do Ponto, a permissão de acesso a sua

localização no seu dispositivo deverá ser permitida, possibilitando o carregamento para

sua geolocalização, conforme telas abaixo:

Passo 3: Passo 4:

 Após a devida permissão e carregamento da sua localização, você poderá registrar seu

ponto, com a indicação de endereço, data e horário em tempo real, conforme telas abaixo:

Passo 5:

3.1. Registro de Ponto por Geolocalização:

Conforme
indicação da
tela, segure e
arraste pra
cima

Ao bater o
ponto, haverá a
confirmação do
registro de
ponto,
conforme tela
ao lado:

Obs.: E suas
batidas podem
ser verificadas
na opção
Espelho de
Ponto.

O endereço aproximado, informado na tela de batida de ponto, pode sofrer alteração
conforme as ruas em torno das instalações do SENAR-AR/BA.



 Para acesso ao seu Espelho de Ponto, ao acessar o aplicativo “Meu RH”, você terá duas

opções de acesso:

1. Pelos “Mais Acessados”

2. Ou na parte inferior da tela em ->

Opção 1: Opção 2:

4. Como Acessar o Espelho de Ponto:



 Ao clicar em , a tela abaixo “Meu ponto” estará disponível para

acesso para verificação das batidas realizadas:

 Na mesma tela do “Meu ponto” é possível ainda ver o resumo diário das ocorrências

realizadas (a inclusão e edição estão em fase de teste, não devendo ser utilizadas)

4.1. Como verificar as batidas realizadas:



 Para acesso ao seu envelope de pagamento, ao acessar o aplicativo “Meu RH”, você terá

na parte inferior da sua tela a função

 Ao clicar nessa função três opções de ações serão disponibilizadas, e para nosso

objetivo, a que deve ser escolhida é a opção

Passo 1: Passo 2:

5. Pagamento

5.1. Envelope de Pagamento (contracheque)



 Ao clicar em você terá acesso aos períodos disponíveis do seu

envelope de pagamento, vinculados aos últimos meses, sendo possível ver mais

períodos, caso queira.

 Para acessar o contracheque, basta clicar no mês desejado, que uma tela irá detalhar

seus proventos, descontos e demais informações existentes.

 Na segunda tela você pode, além de visualizar, baixar ou até mesmo compartilhar

Passo 3: Passo 4:

5. Pagamento

5.1. Envelope de Pagamento (contracheque)
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