
Ficha do Sócio

Sistema ProSind 3.5

SINDICATO TRABALHADORES EM AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, 
PUBLICIDADE E SIMILARES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Jerônimo Monteiro, 240 sala 1703 - Centro -  29010-900 - Vitória - ES                   
  E-mail: sindipropages@hotmail.com Site:  www.sindipropag-es.com.br    

                           Fone\Fax: (27) 3222-5247       CNPJ:  04.162.705/0001-66  

26/07/2017

Nome: Inscrição:

(FOTO)

Filiação:

Empresa: PIS:

Cadastro: E-mail:

Admissão: Fone:       /        / Categoria:        /        /

Local de Trabalho: Seção:

Função: Turno:

Nascimento: Estado Civil: Fone:         /          /

Naturalidade: Estado: Sangue:

Rua / Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Carteira Prof.: Série:

Carteira Hab.: Categoria:

Emissão:        /        / UF:

Carteira Reservista:

Benefício: Esp.: RMI: Serv:%
:Identidade/R.G.: CPF: Sexo:

Título de Eleitor: Zona: Sec.: Notas:

Escolaridade: Inscrição MEC:

Observações:

DEPENDENTES

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

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

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

_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____

_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____

_______________  : _____________________________________________________________ : _____/_____/_____

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EMPREGADO - Autorizo a empresa descontar dos meus vencimentos a título de Contribuição  (Associativa) 1% (um por cento) 
mensalmente do meu salário base para o Sindicato de minha classe profissional.

PUBLICITÁRIO AUTÔNOMO - Comprometo-me a contribuir a título de Contribuição Sindical ( anual) o valor de R$120,00 (cento e vinte 
reais) para obter o registro junto ao Sindicato de minha classe profissional.

SINDIPROPAG/ES - C/C 20.427.910 -   AG 104 - BANESTES.

Estando desde já ciente que estes descontos serão cobrados mensalmente e evidenciado em meu contracheque.

Vitória - ES, _____ DE ______________________ DE ________.

ASSINATURA DO ASSOCIADO

1SINDIPROPAG-ES
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