
 

Está folha deve ser totalmente preenchida e anexada junto a todos os documentos 
mencionados acima e entregue no mínimo 2 (dois) dias antes da data de admissão! 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ADMISSÃO DE EMPREGADOS 

 Documentos Originais 
 Exame Médico Admissional (realizar antes da data de admissão e assinado pelo 

empregado); Realizado em _____/___________/_______ 
 Carteira de Trabalho – CTPS; que passou a ser digital; Primeiro emprego? ________ 
 Cópias (xerox) não necessário serem autenticadas 
 RG ou CNH e CPF que já pode ter o número em outro documento; 
 Certidões de Nascimento dos filhos menores de 14 anos para fins de salário-família 

(apresentar Cartão de Vacinação para filhos menores de 06 anos; apresentar 
Declaração de Frequência Escolar para filhos maiores de 07 anos; caso não contenha 
na certidão de nascimento, apresentar comprovante de inscrição no CPF);  

 Comprovante do PIS, o número já pode conter na Carteira de Trabalho;  
 PIS nº ___________________________________ 
 Título de Eleitor;  nº ________________________ 

 Certificado de Reservista (alistamento militar); nº _____________________ 
 Comprovante de Residência; Município: _______________________________ 
 Certificado/Histórico Escolar; Qual escolaridade? ________________________ 
 Certidão de Casamento (se for o caso) Casado ou solteiro? ________________ 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Data de Admissão: ___/___/_____      Cargo: _________________________ 

Tipo Contrato: Indeterminado, Parcial, Hora (intermitente). (      ) I ou M ou H 

Salário Mínimo ou da Categoria ou Hora: (    ) M, C ou H. R$ ________ 

Gratificação ou Outro Rendimento, Não tem (   ) G ou O ou N R$____  

       Insalubridade, Periculosidade ou Não tem (    ) I, P ou N  

Horário de Trabalho: seg/sex de _____ ás _____ Intervalo de _____ ás _____ 

Horário de Trabalho: Sábado de _____ ás _____ Intervalo de _____ ás _____ 

Fone¹: ___  ________-_______     Fone²: ___  ________-_______ 

E-mail: _________________________ 

Recebe Vale-Transporte: (    ) Sim   (    ) Não 

Contrato de Experiência: (    ) Sim   (    ) Não 

Vai aderir ao pagamento da Contribuição Sindical: (    ) Sim   (    ) Não 

Todos os dados são de preenchimento obrigatório! 

Qualquer dúvida nos pergunte... 

 

__________________________________________ 
Assinatura do Empregador 


