DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
Carteira de Trabalho (original e cópia das págª com foto, dados pessoais e último contrato de trabalho
- caso seja primeiro emprego primeira pagª do contrato em branco);
Cópia da Carteira de Identidade (não serve protocolo e não pode estar vencida);
Cópia do CPF (não serve protocolo);
Cópia do Título de Eleitor (obrigatório para 18 anos ou mais);
Cópia do Certificado de Reservista (obrigatório para maior de 18 anos);
Cópia do PIS/PASEP (caso não seja o 1º emprego);
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia do comprovante de 2º grau (declaração atualizada, diploma ou histórico);
Cópia do comprovante de residência (Água, luz, telefone fixo ou móvel, contrato de aluguel, gás
encanado ou internet).
Cópia do E-scoail - SITE: consultacadastral.inss.gov.br
*Deverá ser apresentado cópia legível dos documentos.
*O
comprovante de residência deverá ser com data recente em nome próprio ou em nome dos pais .
*No caso de comprovante em nome de terceiros será aceito mediante a apresentação adicional de
declaração do titular da conta registrada em cartório confirmando o endereço de residência do
interessado.

Caso tenha cartão de Vale Transporte levar a xerox ou o nº anotado.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ______________________________________________________________, portador (a) do
RG nº ____________________________, EXPEDIDO em ____________________, pelo ÓRGÃO
EXPEDIDOR ___________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ________________________,
DECLARO para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei
7.115/83), que sou residente e domiciliado no ENDEREÇO _________________________________
____________________________________________________________, Nº ________________,
COMPLEMENTO ___________________________, BAIRRO ________________________________,
CEP ________________________, na CIDADE de _______________________________________,
ESTADO ________, conforme cópia de comprovante anexo, o qual tem como titular deste endereço
o (a) Sr (a). __________________________________________________________________ que,
por sua vez, assina também o presente documento, ratificando a minha declaração, inclusive quanto
ao art. 299 do Código Penal.

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art.
299 do Código Penal, in verbis:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o
documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o
documento é particular. ”

Local e data,

ASSINATURA DO DECLARANTE

ASSINATURA DO TITULAR DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

(NECESSÁRIO RECONHECER FIRMA)

(NECESSÁRIO RECONHECER FIRMA E ANEXAR CÓPIA DO
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA)

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Diretoria de Recursos Humanos - DIRH
Gerência de Recursos Humanos - Unidade de Negócio - Siderurgia - GRHSI
Rodovia Lúcio Meira (BR. 393), Km 5001, S/Nº
Vila Santa Cecília
Cep: 27260-390 Volta Redonda, RJ
Tel: (24) 3344-5000

