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(49) 3329-2102 / 99994-2102 

Av. Nereu Ramos, 955-D, Sala 1 Centro 89812-110 Chapecó-SC 
 

FICHA CADASTRAL DE EMPREGADO 

 

Empresa: _______________________________________________________________________________ 

Dados Empregado ( para uso do empregado )  

Nome do empregado:_____________________________________________________________________ 

Data de Nasc:____/____/____ Filhos menores de 14 anos: (   ) Sim (   ) Não  Quantos:__________ 

RG (identidade): ________________________                 CPF: _________________________________ 

Escolaridade:  

 1-Analfabeto 

 2-Até o 5º ano incompleto do Ensino Fund. (antiga 4ª série)  

 3-5º ano completo do Ensino Fundamental. 

 4-Do 6º ao 9º ano do Ensino Fund. incompleto (antiga 5ª à 8ª série). 

 5-Ensino Fundamental completo. 

 6-Ensino Médio incompleto. 

 7-Ensino Médio completo. 

 8-Educação Superior incompleta. 

 9-Educação Superior completa. 
 

Estado Civil:  

 1-Solteiro 

 2-Casado 

 3-Viuvo 

 4-Divorciado 

 5-Amasiado 

 6-Un. Estável 

 7-Separado 
 

Endereço: _________________________________________    Nº_______ Bairro___________________ 

Cidade:_________________________________     Estado_________        CEP_________________________  

Fone: ( ___) ______________________  Utiliza Vale Transporte: (   ) Sim (   ) Não  Quantos: ____________ 

Desconto Contribuições Sindicais: (  )Sim  (  )Não 

 

Dados Admissionais: ( para uso da empresa )  

Data de Admissão: ______/______/________            Contrato e experiência (dias): ______________  

Função: ________________________________________________________________________________  

Salário (R$) _______________  Horário de Trabalho: _______________________________________  

Declaro para os devidos fins que as informações fornecidas neste formulário são autenticas.  
 
_______________________________        ______________________________  
Assinatura do Empregado          Visto do Empregador 
 
Será necessário o envio da documentação abaixo relacionada:  
· Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  
· Cópia Identidade;  
· Cópia do CPF;  
· Cópia do comprovante de residência;  
· Cópia da Certidão de nascimentos dos dependentes (abaixo de 14 anos);  
· Cópia do cartão de vacinação do(s) dependente(s) (até 06 anos);  
· Cópia do comprovante de escolaridade do(s) dependente(s) (acima de 06 anos); e  
· Atestado médico admissional (emitido um médico do Trabalho).  
Obs.: Não atendendo a solicitação acima, fica a empresa sujeita a uma possível autuação, pelos órgãos competentes 
(Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e Previdência Social –INSS) 
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