FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU-NA
HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
Dr° FRANCISCO DANTAS MANIÇOBA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CHECKLIST DE RECADASTRAMENTO (E-SOCIAL)
Nome do Funcionário(a): ____________________________________________ Matrícula/Registro: _____
CPF: _____________________________ Cargo/Função: ________________________________________
Celular: (___) _______-________ Residencial: (___) _______-_______ Recado: (___) _______-_______
E-mail Pessoal: _____________________________ E-mail Empresa: ______________________________
Nº de Dependente(s) para fins de Imposto de Renda: ___________________________________________
Sexo: Masculino Feminino
Raça/Cor: Branca
Negra
Indígena
Não informado
Parda (Parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza,
mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça)

Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc.).
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS)
Caso Solteiro (a): Certidão de Nascimento
Caso união estável: Declaração da União Estável
Caso Casado (a): Certidão de Casamento
Caso Separado (a) ou divorciado (a): Certidão de Casamento atualizada
Caso viúvo (a): Certidão de Casamento e Certidão de Óbito do Cônjuge
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (Cópia de todas as páginas com anotações)
Cartão Cidadão ou Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP
RG - Registro Geral - Carteira de Identidade
CPF - Cadastro de Pessoa Física
CNH - Carteira Nacional de Habilitação (Obrigatório caso o cargo exigir)
Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral da última eleição
Cartão do SUS
Comprovação de quitação com o Serviço Militar Obrigatório (Sexo masculino)
Comprovante de residência atual. (Caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiros,
apresentar em anexo uma declaração emitida pelo responsável do imóvel, comprovando que o
funcionário(a) reside no endereço do documento)
Documentação comprobatória da escolaridade:
o Diploma no caso de conclusão de Curso Superior na área de atuação do funcionário;
o Certificado de conclusão de Nível Técnico na área de atuação do funcionário;
o Certificado de conclusão no caso de Ensino Médio ou Ensino Fundamental para os cargos que
exigem apenas esta etapa da educação básica, acompanhados dos históricos escolares;
Carteira de Identidade Profissional, com o respectivo comprovante de pagamento da anuidade do
conselho e/ou documento atestando regularidade com o órgão
Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses, atestando
a espécie e grau ou nível da deficiência, como expressa referência ao CID, bem como a causa provável da
deficiência, contendo o nome e a assinatura do médico, bem como o carimbo com o número do CRM.

DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (inclusive companheiro caso união estável)
Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento e/ou União Estável (Cônjuge e filhos)
CPF - Cadastro de Pessoa Física (Cônjuge e filhos)
RG - Registro Geral - Carteira de Identidade (Cônjuge e filhos)
Comprovante de Frequência Escolar e Carteira de Vacinação dos Filhos até 14 anos ou
Comprovante de Matricula cursando escola técnica de 2º grau ou ensino superior dos Filhos até 24 anos
Cartão do SUS (Cônjuge e filhos)
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