


VACINAÇÃO NO SRCG

IMPORTAÇÃO PEÇAS DE TRATORES

2º SAFRA DE MILHO EM MS

ARTIGO: LIVRO CAIXA DIGITAL

SUPER PRODUTOR: ALCEU CABRAL E ZULEIDE CANHETE

PRAZOS CPR

PECUÁRIA: DEMANDAS E PREÇOS

ARTIGO: MORADIA NATUREZA JURÍDICA
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Nosso melhor
resultado
é o seu 
crescimento.
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Em 2020, pelo segundo ano 
consecutivo, somos a 2ª maior 
instituição em liberação de crédito 
rural no ranking Maiores e Melhores 
da Revista Exame. Além disso, somos 
destaque em outras 13 categorias, o que 
demonstra o compromisso com nossos 
mais de 4,8 milhões de associados. Seja 
no campo ou na cidade, há mais de 117 
anos, é cooperando que a gente cresce. 

Conte com a gente. 

























DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAR UM FUNCIONÁRIO:
CHEKLIST DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO): esse documento é emitido após a realização dos exames 
de admissão, que são de responsabilidade e custo do empregador. Eles devem ser repetidos com 
periodicidades que variam de acordo com idade, condições do colaborador e risco da profissão;
original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
cópia do RG;
cópia do CPF;
cópia do CPF dos dependentes;
foto 3×4;
título de eleitor para maiores de 18 anos;
comprovante de residência;
inscrição no PIS/Pasep;
cópia do comprovante de escolaridade;
registro profissional emitido pelo órgão de classe;
certidão de nascimento em caso de o trabalhador ser solteiro;
certidão de casamento no caso de o trabalhador ser casado;
declaração de concubinato na CTPS, no caso de a pessoa ser casada, para colocar o cônjuge 
como dependente;
certificado de alistamento militar ou reservista, para homens entre 18 e 45 anos;
cópia de certidão de nascimento de filhos de até 21 anos;
cartão de vacinação dos filhos menores de sete anos;
comprovante de frequência escolar dos filhos maiores de sete anos para o caso de salário-família;
caso haja, atestado de invalidez dos filhos de qualquer idade;
CNH, no caso em que a profissão demande o trabalho com veículos.

Falta de documentos para admissão pode gerar multa à empresa. Fique atento aos documentos 
necessários para admissão conforme CLT.

Os documentos necessários para admissão são utilizados para 
garantir ao funcionário os direitos trabalhistas e contribuições obri-
gatórias.  O Ministério do Trabalho exige e a qualquer momento 
você pode ser fiscalizado. É uma obrigação que gera direitos e segu-
rança para ambas as partes.

O RH DA SUA FAZENDA
É NO SINDICATO RURAL
Os documentos necessários para admissão são utilizados para 
garantir ao funcionário os direitos trabalhistas e contribuições obri
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