
 CPF:

 CPF:

RG:

Sexo:

Tipo de visto:

Emissão:Categoria:

Cidade de nascimento:

 CPF:

Cidade de nascimento:

Nome do Filho (a):

Data de nascimento:

Data de nascimento: Cidade de nascimento:

 CPF:

Cidade de nascimento:Data de nascimento:

Data de nascimento: Cidade de nascimento:

Data de nascimento:

Nome do Filho (a):

Nome do Filho (a):

Nome do Filho (a):

CPF:Nome do Cônjuge:

Nome do Pai:

CNH:

Vencimento CNH: UF CNH: Certificado de Reservista: 

Nome da Mãe:

Título Eleitoral:                                                                         Zona:                                              Seção: Zona: Seção: 

UF: Emissão:Órgão Emissor: 

Carteira RNE:                                   Data expedição:                         Órgão emissor:                         Data validade:Órgão emissor: Data validade:

NÃOSIMFilhos brasileiros:Casado com brasileiro(a): SIM NÃO

Em caso de estrangeiro (preenchimento obrigatorio dos campos abaixo)                            

Com residência provisória e anistiado, em situação irregular

Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros

Deficiente físico com mais de 51 anos

Solicitante de Refúgio

Visto permanente

Asilado

Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul

Dependente de agente diplomático

Residente fora do Brasil

Refugiado

Turista

Visto temporário

Doutorado

Mestrado

Pós Graduação

Educação Superior completa

País de Origem:  Data da chegada ao Brasil:

Casado Divorciado Viúvo

Da 5º a 8º série do ensino fundamental (antigo 1º grau ginásio)

4º série completa do ensino fundamental ( antigo 1º grau ou primário)

Até a 4º série incompleta do ensino fundamental (antigo 1º grau ou primário)

Analfabeto

Não informandoPardaAmarelaNegra

Deficiência MentalDeficiência Intelectual

Deficiência Física Deficiência Visual

Raça e Cor: BrancaIndígena

Cidade de Nascimento:                                                                                                                                                    UF: MasculinoFeminino

Telefone para recado: Celular:

E-mail:

UF:Cidade:CEP:

Nome do empregado: 

Data de cadastro do PIS:

Possui deficiência: 

Tipo de deficiência: 

Estado civil: Solteiro

Grau de Instrução:

Educação Superior incompleta

Ensino médio completo (antigo 2º grau, secundário ou colegial)

Ensino médio incompleto (antigo 2º grau, secundário ou colegial)

Ensino fundamental completo (antigo 1º grau, primário ou ginásio)

NÃOSIM

União Estável Outros

FICHA PARA REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS

CNPJ:

DADOS DO EMPREGADO E DO CONTRATO

Bairro:

Telefone Fixo:                                                                          

Deficiência Auditiva

Deficiência Reabilitado

Nome da empresa:

Data de nascimento:

Endereço: Nº: Complemento:

PIS:

CPF:



**Com o preenchimento desta ficha o envio da cópia dos documentos do empregado para a contabilidade não é mais 

necessária.

Tipo de conta:

Pagamento via banco: NÃOSIM

Período de Experiência: 45 + 45 dias30 + 60 dias

Tipo de contrato:

Outros:

Data Exame Admissional:

Data Exame Toxicológico (Motoristas):

CNPJ do Laboratório:                                                                            CRM: UF(CRM):

Quebra de caixa Outros

Salário:                                                                Função/cargo do empregado:

Hora extra fixaGratificação de funçãoPericulosidadeInsalubridade

Não possui controle de jornada devido atividade externa: NÃOSIM

2º Turno e/ou Tarde

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA

1º Turno e/ou Manhã

Quarta-feira:

Terça-feira:

Segunda-Feira

Domingo:

Sábado:

Sexta-feira

Horário Trabalho

E-mail Dados bancários Chave PIX:Tipo chave PIX: CPF Telefone

Quinta-feira

Banco:                                                          Agência:                                     Conta:                                         Digito:                               Agência: Conta: Digito: 

Conta corrente PIX Conta SalarioConta Poupança

Estagiário

Possui experiência na mesma função em outra empresa: NÃOSIM

Jovem AprendizCLT NÃOSIMPrimeiro emprego: 

Data de admissão:                                                  (   ) SIM     (   ) NÃO       Data aposentadoria:SIM NÃO Data aposentadoria:Aposentado:

Observação:

Numero exame:
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