RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO

Xérox da carteira de identidade;
Xérox do CPF;
Xérox do título de eleitor;
Xérox do cartão do PIS;
Xérox do comprovante de residência;
1 Foto 3 x 4;
Atestado médico admissional;
Xérox da certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos/Número do CPF;
Xérox do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
Informar se vai usar vale transporte;
Informar estado civil;
Se casado informar o nome do cônjuge;
Definir qual será o horário de trabalho do funcionário (Inclusive o intervalo);
Definir qual será a data de admissão;
Carteira de trabalho.
Para funções de Motorista de furgão ou veículo similar; Condutor de ambulância;
Motorista de ônibus rodoviário; Motorista de ônibus urbano; Motorista de
trólebus; Motorista de caminhão (Rotas regionais e internacionais); e Motorista
operacional de guincho, é obrigatório o exame TOXICOLÓGICO (validade 60
dias).

OBS 1: A falta de qualquer desses documentos implicará na não admissão do
funcionário.
OBS 2: Favor encaminhar os empregados para fazerem o EXAME MÉDICO
ADMISSIONAL. A empresa deverá pagar pelo exame. O valor do exame varia a partir
de R$40,00 dependendo da função e da necessidade de exames complementares, ex:
exame audiométrico; exame de sangue, etc.

Clínicas:
•

Policlínica Amazonas:
Rua Tiradentes, 2384, Bairro Industrial/Contagem. Telefone: 3333-4867.

•

Segplan Consultoria em Medicina Seg. Trabalho
Rua Carijós, 424, Centro/Belo Horizonte. Telefone: 3370-8596

Resolve Gestão Contábil
Rua Macapá, 169, Bairro Amazonas, CEP: 32.240-140 – Contagem/ MG – (31) 3363-1370 ou 2564-0772
contato@resolvegestaocontabil.com.br

Obs: o exame admissional/periódico/demissional, pode ser feito em qualquer
clínica de preferência da empresa, em qualquer localidade.

Para empresas novas que irão fazer a contratação de funcionários, é obrigatório
adquirir os livros abaixo conforme Portaria METPS 3.158/1971:
•
•

Livro de Registro de Funcionários/ou ficha de registro.
Livro de Inspeção do Trabalho.

Resolve Gestão Contábil
Rua Macapá, 169, Bairro Amazonas, CEP: 32.240-140 – Contagem/ MG – (31) 3363-1370 ou 2564-0772
contato@resolvegestaocontabil.com.br

