SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO
FÍSICA E DIGITAL
QUEM PODE SOLICITAR: Cidadãos com no mínimo, 14 anos de
idade, devidamente cadastrado e regularizado junto à receita
federal (CPF).
REQUISITOS / DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Primeira via:
Certidão conforme estado civil, Rg, CPF e Comprovante de
residência.
Segunda Via: Boletim de ocorrência, dados como número e
série da carteira anterior, certidão conforme estado civil, Rg, CPF
e comprovante de residência.
OBERVAÇÃO: A carteira de trabalho física entrou em
processo de extinção que se concretizará em setembro de 2020.
Somente poderão querer aqueles que forem assumir cargos
públicos, mediante a comprovação. Aos demais, a carteira de
trabalho digital já está disponível.

COBRANÇA DE TAXAS: Não.

COMO SOLICITAR: O Requerente deve comparecer ao posto
munido da documentação necessária.

ATENDIMENTO PRESENCIAL / ATENDIMENTO
ON LINE
COMO ACONTECE O REGISTRO DO PROTOCOLO: Ao final
do processo o protocolo é gerado.
QUAIS PRINCIPAIS ETAPAS DO ATENDIMENTO: Acesse
o site: acesso.gov.br. ou baixe diretamente o App Carteira de
Trabalho Digital, clique na aba criar conta, cadastre-se a partir do
número do CPF.
Se for sua primeira carteira, você precisará responder
algumas perguntas como, dia mês e ano de nascimento e nome
da Mãe.
Em seguida você receberá um link via sms ou pode optar
por receber no seu e-mail, ambos deverão ser imediatamente
acessados para obter um código de 4 dígitos e inserir em
seguida na tela. Feito isso é só cadastrar uma senha de 8 dígitos
e sua carteira de trabalho digital estará pronta.
Para você que já que já possui a carteira tradicional física e
quer apenas criar a sua digital, faça o passo a passo acima, e
para obter seu histórico laboral, na aba Contratos no app,
responda algumas perguntinhas sobre sua trajetória profissional.

Caso erre alguma resposta, não se preocupe! Você poderá tentar
novamente após 24h.
Prontinho, através do App Carteira de Trabalho Digital você
terá acesso a todas as suas informações trabalhistas na palma
de sua mão e seu CPF agora, também é o número da sua
carteira de trabalho.
HORÁRIO E LOCAL PARA O ATENDIMENTO: De segundafeira a sexta-feira das 08:00 ás 11:00 e 13:00 ás 16:00 horas,
posto de Atendimento do Ministério do Trabalho de Mandirituba
(fundos do teatro municipal).
HÁ AGENDAMENTO: Não.
COMO ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO: Presencialmente
através do protocolo na solicitação da carteira física, ou via
aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou site: acesso.gov.br, na
solicitação da carteira digital.
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ENDEREÇO DA SECRETARIA: Tv. Augusto Dissenha, 44 Centro, Mandirituba - PR
TELEFONE: (41) 3626 1348
E-MAIL: identificacao@mandirituba.pr.gov.br
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