
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE 
EMPREGO 

FOTO 

3X4 CARGO PRETENDIDO:  PRETENSÃO SALARIAL: 

1 - DADOS PESSOAIS 

NOME: 

FILIAÇÃO 
Pai: 

Mãe: 

Estado Civil: (    ) casado  (     ) solteiro  (     ) divorciado  (     ) outros 

Data de Nascimento: Nº de Dependentes: 

Nome filho(a) menores 18 anos: 

____________________________________________________________________     Nasc: _____/_____/_____ 

____________________________________________________________________     Nasc: _____/_____/_____ 

____________________________________________________________________     Nasc: _____/_____/_____ 

Naturalidade: UF: Nacionalidade: 

RG:_________________________________________ 

Data de  Expedição:______/______/_______ 
UF: CPF:____________________________________ 

Carteira de Trabalho: Série: Reservista: 

Titulo:  Zona:  Seção: PIS: 

CNH:  _____________________UF_____   Categoria: _____   Validade: ____/____/____    1º Habilit.:___/____/____ 

Fone fixo:       Celular:____________________ 

 “colocar DDD nos telefones” 

Fone p/ recados:_______________________ 

Contato:________________________ 

E-mail: 

2 - ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Av./Pça: Nº 

Bairro: CEP: 

Cidade: Estado: 

Possui casa própria: (   ) Sim  (   ) Não Adquirida com recursos do FGTS: (   ) Sim      (    ) Não 

3 - FORMAÇÃO ESCOLAR 
(     ) Ensino fundamental Incompleto (do 1º ao 5º ano)       (     ) Ensino fundamental Completo (5º ano) 

(     ) Ensino fundamental Incompleto (do 6º ao 9º ano)       (     ) Ensino fundamental Completo (9º ano) 

(     ) Ensino médio Incompleto (do 1º a 3º ano do 2º grau)   (     ) Ensino médio Completo (3º ano do 2º grau) 

(     ) Ensino superior incompleto / Curso:_________________________________________________ 

(     ) Ensino superior completo    / Curso:_________________________________________________ 

(     ) Pós-Graduação / Mestrado / Doutorado / Especifique: _______________________________________________ 

Você estuda?      (   )  Sim      (   )  Não Qual horário? 

4 – OUTRAS QUALIFICAÇÕES (CURSOS) 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (3 últimas empresas) 

PREENCHER DE MANEIRA LEGÍVEL e COM ASSINATURA



a) Empresa:____________________________________________________

Cidade:_____________________________________________   UF:_____ 

Fone: 

Data de Admissão:   _____/_____/_____  Data de Demissão: _____/_____/____ Salário:___________________ 

Cargo: Você saiu do emprego por iniciativa própria? (     )  Sim   (     )  Não 

Justifique:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

b) Empresa:_______________________________________________

Cidade:________________________________________   UF:_____ 

Fone: 

Data de Admissão:   _____/_____/_____  Data de Demissão: _____/_____/____ Salário:___________________ 

Cargo: Você saiu do emprego por iniciativa própria? (     )  Sim   (     )  Não 

Justifique:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

c) Empresa:_______________________________________________

Cidade:_________________________________________   UF:_____ 

Fone: 

Data de Admissão:   _____/_____/_____  Data de Demissão: _____/_____/____ Salário:___________________ 

Cargo: Você saiu do emprego por iniciativa própria? (     )  Sim   (     )  Não 

Justifique:   

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

6 – REFERÊNCIAS PESSOAIS 

Nome: ____________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Fone:____________________ 

Fone:____________________ 

Fone:____________________ 

Observações:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 Assinatura: ____________________________________  Data:____/____/____
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