Fiquem atentos aos documentos aceitos para comprovação de vínculo empregatício,
solicitados na movimentação cadastral.
Confira a seguir:
•

FUNCIONÁRIOS

1) 1) FGTS completo da competência atual (mês), composto pela GRF, listagem,
protocolo de envio de arquivos e quitação (comprovante de pagamento);
2) E-social:
a) Consulta individual dos dados contratuais do trabalhador - consulta completa
impressa em PDF; ou
b) Relatório S-1200 (remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd.
Social) + consulta individual dos dados contratuais do trabalhador.
3) Carteira de Trabalho Digital:
a) Print das telas do Aplicativo CTPS digital - tela dos dados pessoais, tela de contratos
e detalhes do contrato; ou
b) Impressão em PDF da carteira de trabalho, disponível no site do ministério da
economia.

•

FUNCIONÁRIOS RECÉM CONTRATADOS (até 45 dias a contar da data de admissão)

1) Cópia da carteira de trabalho (física) autenticada em cartório: páginas da identificação
(qualificação civil e foto), página do contrato de trabalho junto à página anterior e
seguinte ao registro (mesmo que em branco);
2) Carteira de Trabalho Digital:
a) Print das telas do Aplicativo CTPS digital - tela dos dados pessoais, tela de Contratos
e detalhes do contrato; ou

b) Impressão em PDF da carteira de trabalho, disponível no site do ministério da
economia.

•

FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS

1) Cópia do contrato de trabalho temporário, firmado entre: empresa contratante,
empresa de trabalho temporário e empregado.
•

ESTAGIÁRIOS

1) Cópia do Termo/Contrato de estágio entre estudante, empresa e instituição de
ensino.
•

SÓCIOS

1) Contrato social - última alteração contratual.
•

PROCURADOR OU ADMINISTRADORES

1) Procuração lavrada em cartório, mencionando os poderes para gerir e administrar.
•

PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ

1) Contrato de prestação de serviços com firma reconhecida em cartório + documentação
da empresa prestadora.
*Verificar regras específicas referente a prestadores de serviço.

Para mais informações, acesse www.centralnacionalunimed.com.br/pme
ou fale com a nossa central de relacionamento pelo 0800 942 1930, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 19h

