
Ficha de Filiação
Sistema ProSind 3.6

Sindicato Trab. Ind. da Construção e do Mobiliário de Chapecó
Fundado em 29/07/1961 - Reconhecido em 21/01/1963 - Apostilado pelo processo M.T.P.S Nº 313435/81

Av. Coronel Licinio de Córdova, nº 432-D, São Cristóvão
CEP: 89803-210, Chapecó-SC,  Fone: (049) 3322-5833 - 99136-9733
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Nome: Inscrição:

(FOTO)

Filiação:
Empresa: PIS:
Admissão: Fone:       /        / Categoria:        /        /
Local de Trabalho: Seção:
Função: Turno:
Nascimento: Estado Civil: Fone:         /          /
Naturalidade: Estado: Sangue:
Rua / Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Identidade/R.G.: CPF: Sexo:
Título de Eleitor: Zona: Sec.: Notas:
Observações:

DEPENDENTES

Esposo(a)               : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____
Filho(a)                    : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____
Filho(a)                    : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____
_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____
_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____
_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____

Por esta ficha de associação (filiação) sindical, o associado (sócio) autoriza expressamente a coleta, tratamento e armazenamento 
de seus dados pessoais e de seus dependentes, com finalidade específica de cadastro junto ao SITICOM Chapecó; para fins de se 
tornar beneficiário (cliente) do CARTÃO DE TODOS (CHAPECÓ ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO LTDA, CNPJ
28.104.333/0001-80); e, também, para fins de divulgação para todos os conveniados/parceiros do SITICOM Chapecó. O associado 
(sócio) autoriza que esta ficha seja enviada ao CARTÃO DE TODOS, com ou sem sua assinatura ao final. 
1. CARTÕ DE TODOS do Associado: para fins de tornar-se beneficiário do CARTÃO DE TODOS, o associado deverá atender 
ligação telefônica do CARTÃO DE TODOS, para confirmar a adesão e prestar as informações eventualmente solicitadas de 
confirmação de adesão.
2. CARTÃO DE TODOS do(s) dependente(s): Por esta ficha, o Associado fica cientificado que seu(s) dependente(s) deverão 
comparecer pessoalmente na sede do CARTÃO DE TODOS para adesão, cadastro e emissão do respectivo cartão físico, devendo 
apresentar no ato: RG; CPF; comprovante atualizado de endereço; certidão de nascimento, nascimento ou união estável; e esta 
ficha cadastral que serve como declaração de que é(são) dependente(s) do Associado ao SITICOM Chapecó. A emissão de cartão 
físico de dependente tem o custo de R$ 10,00 por cartão, que não será custeado pelo SITICOM Chapecó.

Como associado/sócio/filiado ao SITICOM Chapecó, submeto-me às suas regras estatutárias e às decisões presidenciais desta 
entidade sindical. Autorizo a incidência da Mensalidade Sindical e da Contribuição Negocial em meus salários (folha de 
pagamento), conforme estabelecido em Norma Coletiva de Trabalho. Solicito ao meu empregador, que efetue os respectivos 
descontos de meus salários das Mensalidades Sindicais, Contribuições Negociais e qualquer outra contribuição ou contrapartida, 
conforme estabelecer a Norma Coletiva de Trabalho.

Uma via desta ficha de filiação, assinada ou não, será entregue ao associado para sua posse e guarda. 

Chapecó - SC, _____ DE ______________________ DE ________.

ASSINATURA DO ASSOCIADO

1SITICOM - CHAPECÓ - SC


