
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIO 

 

- Ficha de cadastro preenchida; 

- 1 fotos 3x4; 

- 2 cópias da carteira de identidade; 

- 2 cópias do CPF (caso tenha o número do CPF na carteira de identidade não é necessário tirar 

cópia); 

- 2 cópias do comprovante de residência (recente) – se não tiver em seu nome pode ser no 

nome do pai ou mãe; 

- 2 cópias da certidão de casamento (se houver); 

- 1 cópia da Carteira de Trabalho (Identificação – parte que tem a foto); 

- 1 cópia da Carteira de Trabalho (Qualificação Civil – parte que tem os dados pessoais); 

- Carteira de Trabalho (original);  

- 1 cópia do PIS ou cartão do cidadão; No caso de Carteiras de Trabalho recentes, estas 

possuem o número do PIS na parte superior (em cima da foto na carteira de trabalho); Caso, 

não possua nenhuma das opções terá que gerar o NIT; 

- 2 cópias do cartão do banco (Caixa Econômica – Conta Corrente, Poupança ou Conta Fácil); 

Caso não possua conta na Caixa Econômica terá que solicitar abertura e trazer a cópia do 

documento/ comprovante com o número da conta. 

 

COMO EMITIR O NIT 

 

- Acessar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (cnisnet.inss.gov.br); 

- Selecionar a opção “Cidadão”; 

- No canto superior esquerdo, selecione “Inscrição” e depois “Filiado”; 

- Preencha os dados com nome, nome da mãe, data de nascimento e CPF.  

 

COMO ABRIR CONTA FÁCIL DA CAIXA ECONÔMICA 

 

- Cópia e original do documento de identidade com foto e CPF; 

- Levar os documentos a um correspondente bancário Caixa Aqui ou Unidade Lotérica; 

- Trazer a cópia do comprovante da emissão da conta, pois receberá o cartão após alguns dias; 

 

OBS: As cópias dos documentos deverão ser entregues em tamanho A4. Por favor, não 

recortar. 

 

INFORMAÇÕES:  

Telefone: 3215-1529 


