
Não Corporativo

Documentos aceitos como comprovante de desligamento para acesso a 
institutos e benefícios do seu plano de previdência

Clique na figura correspondente e verifique os comprovantes mais utilizados

Cópia da Homologação (melhor opção)
Páginas da carteira 

de trabalho CTPS Outros 
comprovantes

CTPS digital



Não Corporativo

• O mais usado! 
• O mais prático, por ser uma única página!

• Não mostra valores recebidos, traz as 
informações necessárias para o plano de 
previdência, o carimbo e assinatura da 
empresa e a data de desligamento; 

• Não recomendamos enviar a RESCISÃO junto 
ao processo, só precisamos da página da 
homologação;

12345-6

Precisa ter o carimbo e 
assinatura da empresa,
Ou
Assinatura digital

Comprovante de desligamento

• Cópia da HOMOLOGAÇÃO

✓ Certifique-se de que a imagem 
enviada no site está legível. 

✓ Prefira utilizar aplicativos de 
scanner para salvar o documento

VOLTAR PARA O INÍCIO



Não Corporativo

• Quem não tem a HOMOLOGAÇÃO costuma 
usar este.

• Importante ter as 3 páginas especificadas 
abaixo:

Comprovante de desligamento

• Cópia das páginas da Carteira de Trabalho - CTPS
• As páginas devem constar num único PDF e devem estar 

legíveis (se você anexa uma página de cada vez no site, só 
fica registrada a última enviada)

• Se não estiver correto, o processo será rejeitado por 
pendência, por isso confira bem.

1 Página 

com número 
da CTPS, 
assinatura e 
foto

2 Página 

com a 
identificação 
(Qualificação 
Civil)

3 Página do 

contrato de trabalho, 
constando admissão 
e demissão, carimbo 
e assinatura do 
empregador

✓ Certifique-se de que a imagem enviada no site está legível; 
✓ Prefira utilizar aplicativos de scanner para salvar todas as 

páginas num único arquivo PDF;
✓ O carimbo e assinatura da empresa são obrigatórios

VOLTAR PARA O INÍCIO



Não Corporativo

• Você pode acessar sua CTPS digital baixando 
o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” na 
loja de Apps do celular

• Depois é só printar as telas do contrato 
específico

Comprovante de desligamento

• Carteira de Trabalho Digital – prints das telas do celular

✓ Certifique-se de que a imagem enviada no site está legível; 
✓ Prefira utilizar aplicativos de scanner para salvar todas as 

páginas num único arquivo PDF;

2 Página do 

contrato com 
o CNPJ da 
empresa e 
período 
trabalhado 
(incluindo o 
desligamento)

1 Página 

com número 
do seu CPF

VOLTAR PARA O INÍCIO



Não Corporativo

• Optar por este apenas se não tiver nenhum 
dos anteriores;

• Este item é um fluxo de exceção, os itens 
anteriores são mais fáceis de conseguir;

Comprovante de desligamento

• Outros comprovantes

• Caso não tenha a baixa na carteira de trabalho ou a cópia da 
Homologação, são aceitos as seguintes opções:

1 Cópia da Rescisão contratual, desde que 

carimbada e assinada pelo empregador

2 Extrato do FGTS, constando a data de 

desligamento para o contrato vinculado ao CNPJ do 
empregador que mantem o patrocínio do plano de 
previdência. (desde que seu nome e CPF constem 
no extrato)

✓ Certifique-se de que a imagem enviada no site 
está legível; 

✓ Prefira utilizar aplicativos de scanner para 
salvar todas as páginas num único arquivo 
PDF.

VER MAIS COMPROVANTES

VOLTAR PARA O INÍCIO


