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Carteira de trabalho é documento oficial com foto

A Solicitação de Matrícula se dá durante os períodos de matrícula da Chamada Regular do Sisu e da Chamada de Lista de Espera, ocasião em que o candidato enviará sua documentação no Sistema de Matrícula Virtual e deixa claro o interesse em estar matriculado na Universidade Federal do Ceará. Essa documentação também deverá ser enviada,
no Sistema de Matrícula Virtual, pelos candidatos não classificados na Lista de Espera que desejem se inscrever no Banco de Suplentes. ⇒ Atenção! Todos os documentos deverão ser enviados em arquivos nato digitais ou digitalizados, de boa qualidade e com todas as informações legíveis. Somente será aceito o formato PDF, com tamanho máximo de
5 MB cada arquivo. Não é necessário autenticar documentos em cartório ou obter certificação digital. A documentação básica, exigida de todos os candidatos, é a seguinte: 1. Termo de Ciência / Requerimento de Inscrição * * A partir do Gerador de Documentos. O Termo de Ciência é o documento que será enviado pelo candidato aprovado na
Chamada Regular ou classificado na Lista de Espera. O Requerimento de Inscrição será enviado pelo candidato não classificado na inscrição como suplente. O gerador fará a distinção automaticamente. 2. Documento que ateste a conclusão do Ensino Médio Pode ser qualquer um destes: Certificado de Conclusão do Ensino Médio do candidato;
Diploma de curso de graduação de nível superior (de Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC); (Somente em caso da escola não ter emitido ainda o certificado de conclusão do Ensino Médio, será aceita em caráter provisório) Declaração de ter sido APROVADO e ter CONCLUÍDO o Ensino Médio. 3. Documento
de identificação oficial do candidato com foto Pode ser qualquer um destes: Cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por Lei
tenham validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. ⇒ Atenção! Não são aceitos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certificado de Reservista, Título
Eleitoral, Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, crachá e identidade funcional de natureza privada, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. ⇒ Importante! O Boletim de Ocorrência da perda/furto/roubo do documento
também é aceito provisoriamente. 4. Comprovante de situação cadastral regular no CPF Obrigatoriamente o Comprovante de Cadastro de Pessoa Física do candidato, documento original emitido a partir do site da Receita Federal do Brasil. 5. Comprovante de quitação eleitoral Apenas para candidatos com 18 anos completos ou mais em 14/11/2020,
véspera do primeiro turno da última eleição, obrigatoriamente o comprovante de quitação eleitoral original emitido a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 6. Comprovante de quitação com o serviço militar Apenas para homens com 18 anos completos ou mais em 31/12/2021, comprovante de quitação com o serviço militar, que pode ser
qualquer um destes: Certificado de Alistamento Militar, nos limites da sua validade; Certificado de Reservista; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Isenção; Certidão de Situação Militar, destinada a: a) comprovar a situação daqueles que perderam os seus postos e patentes ou graduações; b) comprovar a situação dos aspirantes a
oficial ou guardas-marinha; c) instruir processo, quando necessário; Carta Patente para oficial da ativa, da reserva e reformado das Forças Armadas ou de corporações consideradas suas reservas; Provisão de reforma, para os praças reformados; Atestado de Situação Militar, quando necessário, para aqueles que estejam prestando o Serviço Militar,
válido apenas durante o ano em que for expedido; Atestado de se encontrar desobrigado do Serviço Militar, até a data da assinatura do termo de opção pela nacionalidade brasileira, no registro civil das pessoas naturais, para aquele que o requerer; Cartão ou Carteira de Identidade: a) fornecidos por Ministério Militar para os militares da ativa, da
reserva remunerada e reformados das Forças Armadas; b) fornecidos por órgão legalmente competente para os componentes das corporações consideradas como reserva das Forças Armadas. ⇒ Atenção! Candidatos cotistas precisam disponibilizar, além dos documentos listados acima, a documentação complementar que comprove sua condição de
concorrer na reserva de vagas. Verifique a lista completa por classe de cotas. ⇒ Importante! Leia também respostas a Perguntas Frequentes sobre Documentos e Declarações TwitterFacebookLinkedinWhatsApp Pular para o conteúdo Com o intuito de unificar a identificação dos brasileiros, o projeto DNI foi criado. Ele visa gerar um documento único
através de dispositivos móveis, fazendo com que problemas pela falta do porte de documentos sejam evitados. O Documento Nacional de Identificação, o DNI, é o documento oficial digital que junta o CPF, a Certidão de nascimento e o Título de Eleitor em um único documento. O DNI será gerado por aplicativo gratuito do Governo em smartphones e
Tablets que possuem as plataformas Android e iOS. Ele que será implantado pelo Governo Federal visando o cadastro de brasileiros. O cidadão deverá baixar o aplicativo correspondente ao smartphone ou tablete, e nele instalado no aparelho, deverá seguir pessoalmente até um dos postos de atendimento mais próximos e validar o cadastro pessoal.
Pra saber quais os postos de atendimento mais próximos do cidadão, será possível consultar os próprios aplicativos. Criado a partir da base de dados de cadastro eleitoral nacional, o Documento Nacional de Identificação só poderá ser emitido e utilizado pelos brasileiros que já possuem o cadastramento biométrico, realizado a partir da coleta de foto
pessoal e impressões digitais do eleitor no banco de dados da Justiça Eleitoral. Virá a ser adotado este critério visando garantir a confiabilidade, rapidez e principalmente a segurança no processo de identificação do DNI. Como solicitar o DNI Se você pretende solicitar o Documento Nacional de Identificação assim que ele estiver disponível, deverá
seguir alguns passos. Confira quais são a seguir. Primeiramente, você deverá realizar o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral da sua região Cadastramento realizado, baixe o aplicativo, que ainda não está disponível pra download, e realize um pré-cadastro que solicita o DNI digital Após esta etapa, compareça pessoalmente a um dos postos de
atendimento indicados no aplicativo. No posto de atendimento serão validados os dados biométricos a partir da análise de impressões digitais e fotografias do emitente do DNI. Caso as informações sejam confirmados pela Justiça Eleitoral, o cidadão poderá emitir o DNI a partir do smartphone ou tablet Às pessoas que ainda não possuem o
cadastramento biométrico da Justiça Eleitoral, alguns estados oferecerão convênios no TSE, que coletará as informações necessários na emissão do DNI. Tudo sobre o novo documento O Documento Nacional de Identificação surgiu do projeto de Identificação Civil Nacional, que foi sancionado em maio de 2017 pelo atual presidente da República,
Michel Temer. O texto previa a criação de um novo documento, que se válidará em todo o país e vai unificar todos as informações civis e biométricos dos cidadãos brasileiros. Exemplos de telas geradas durante a emissão do DNI O órgão responsável pelo documento é o TSE, que se utiliza do banco de informações de registro biométrico de brasileiros,
que conta atualmente com mais de 73 milhões de pessoas cadastradas. Com o projeto de testes pronto, o DNI já entre em atividade. Logo todas essas mudanças no RG seguem o disposto no Decreto Federal nº 9.278/2018. Este que padronizou o documento de forma nacional. Cabe ressaltar que 9 Estados já aderiram a esse novo formato. Sendo eles:
Acre Ceará Distrito Federal Goiás Maranhão Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul São Paulo Todavia, os Estados que ainda não aderiram ao DNI, deverão fazer isso até março de 2020, e desta forma, atender as normas da nova regulamentação. CNH Digital CNH Digital – Saiba tudo! E-Título E-Título – Registro de eleitor Este site usa cookies para
garantir uma melhor experiência. Ao continuar a navegar, você está de acordo com isso. Para saber mais, acesse: Política de privacidade O PIS 2022 é um benefício é pago anualmente para todos os trabalhadores que se enquadrem nas regras do MTE. É importante citar, porém que o PIS 2022 vai ter algumas alterações importantes em relação aos
anos anteriores, como no valor do PIS e nas datas de distribuição do calendário PIS. Também é possível ao trabalhador consultar os valores e tabela do PIS 2022 diretamente pela internet, sem sair de casa. PIS 2022 – Confira o valor do PIS 2022, calendário de pagamentos e tabela dos beneficiários O PIS é pago por meio do Calendário PIS 2022.
Sendo assim, para receber o benefício é preciso que você se enquadre em todas as regras exigidas, e então receberá o valor de até um salário mínimo. Quem tem Direito ao PIS 2022 Para ter direito a receber o Abono Salarial 2022, o trabalhador brasileiro precisa: Que o seu salário mensal seja inferior a 2 salários mínimos por mês (pelo valor do
salário mínimo 2019); É necessário estar inscrito no PIS há 5 anos ou mais – a inscrição é feita quando você faz a sua carteira de trabalho; No ano anterior, você tem de ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada para uma empresa – pessoa jurídica. Levando em consideração os requisitos acima, os trabalhadores que tem direito a
receber o PIS 2022 são os seguintes: Trabalhadores da Indústria Trabalhadores do Comércio Trabalhadores rurais com vínculo empregatício a uma empresa agrícola Quem não tem direito ao PIS 2022 Ainda há pessoas que não possuem o direito ao PIS 2022, são elas: Empregadas e trabalhadores domésticos, mesmo que com a carteira assinada – pois
não possuem vínculo a pessoa jurídica; Trabalhadores do setor público Trabalhadores autônomos Trabalhadores com rendimentos mensais superior a 2 salários mínimos; Agricultores sem vínculo empregatício. Calendário do PIS 2022 O calendário do PIS 2022 é divulgado anualmente pela caixa econômica federal e pelo ministério do trabalho, que é o
órgão responsável pela liberação dos recursos para o pagamento do benefício. Confira a seguir quem será beneficiado pelo PIS no início de 2022. TABELA PIS 2021.2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ATUALIZADA) Calendário de pagamento do PIS 2021-2022 para agências da Caixa: Nascido em Recebem a partir de Podem sacar até: Julho 
25/07/2021 30/06/2022 Agosto 15/08/2021 30/06/2022 Setembro 19/09/2021 30/06/2022 Outubro 17/10/2021 30/06/2022 Novembro 14/11/2021 30/06/2022 Dezembro 12/12/2021 30/06/2022 Janeiro 16/01/2022 30/06/2022 Fevereiro 16/01/2022 30/06/2022 Março 13/02/2022 30/06/2022 Abril 13/02/2022 30/06/2022 Maio 19/03/2022 30/06/2022
Junho 19/03/2022 30/06/2022 A partir de Julho, começam a ser liberados os pagamentos do PIS de 2022. O valor do benefício, nesse caso, será 1 salário mínimo (R$ 1020,00). Os pagamentos dessa etapa serão feitos até o início de 2022, da mesma forma como ocorreu com os pagamentos do PIS 2021. Infelizmente, ainda não houve divulgação da
tabela de pagamentos do PIS para 2022. Valor PIS 2022 O valor do PIS 2022 vai depender do tempo de serviço com a carteira assinada do trabalhador durante o ano base. Somente terá direito ao valor integral o trabalhador que tiver todo o ano base com a carteira assinada. O cálculo do valor do PIS é realizado da seguinte forma: Só terá direito ao
benefício quem tiver pelo menos 30 dias de carteira assinada durante o ano base; Cada mês com a carteira assinada dará direito a um toze avos (1/12) do valor do salário mínimo; O valor integral do PIS corresponde ao Salário Mínimo 2022. Para facilitar o cálculo, a Caixa lançou a seguinte tabela com os dados de saque do abono salarial Caixa: Meses
trabalhados (dias) Valor Abono 1 (30 a 44) R$84,00 2 (45 a 74) R$167,00 3 (75 a 104) R$250,00 4 (105 a 134) R$333,00 5 (135 a 164) R$416,00 6 (165 a 194) R$499,00 7 (195 a 224) R$583,00 8 (225 a 254) R$666,00 9 (255 a 284) R$749,00 10 (285 a 314) R$832,00 11 (315 a 344) R$915,00 12 (345 a 365) R$1.100,00 Como Sacar o PIS 2022 O saque
do PIS 2022 pode ser realizado: Vá a uma lotérica ou agência da Caixa ou lotérica portando um documento de identidade com foto e o cartão cidadão; Se for em uma agência, poderá efetuar o saque diretamente no caixa eletrônico. Também é possível sacar pelo atendimento; Também é possível sacar seu benefício nos postos de atendimento “Caixa
Aqui”. Como sacar o PIS 2022 Documentos Necessários Os documentos para sacar o PIS 2022 variam de acordo com o local que você for realizar o saque, confira abaixo quais são os documentos que podem ser solicitados: Para saque em Lotéricas, Caixa Eletrônico ou Postos Caixa Aqui: Cartão Cidadão; Senha do Cartão. Para saque em atendimento
de agências da Caixa: Documento de identidade com foto; Número do PIS. Como Fazer o Cadastro no PIS O Cadastro PIS é feito pelo empregador, no momento da primeira admissão, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Depois da realização do cadastro, o trabalhador recebe um cartão com número de inscrição, o qual fornece os
seguintes benefícios a ele: Abono Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Previdência Social; Seguro Desemprego. Como saber o Número do PIS A maneira mais simples de saber o número do PIS é consultar o mesmo por meio da CTPS – Carteira de Trabalho. Se a sua é do modelo novo, confira a primeira página, já se é do modelo
antigo, está informado na última página. Outros documentos do cidadão que possuem o PIS são: Cartão Cidadão; Cartão do Bolsa Família O número do PIS é a numeração dos cartões. Cotas do PIS 2022 As cotas do PIS são créditos que resultaram de depósitos feitos por empregadores no Fundo PIS/PASEP entre 1971 e 04/10/1988. Se você trabalha
ou trabalhou em empresa privada até essa data e ainda não fez o saque total do saldo, tem direito a receber as cotas. Para realizar o saque das cotas, é muito simples: Trabalhador que possui conta na Caixa pode receber o benefício diretamente na sua conta; Outros trabalhadores devem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com
seu número do NIS e documento oficial com foto. Cotas do PIS
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