SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 97.546.241/0001-72/ Código Sindical: 000.012.383.49585-0
Registro no MTE: 46207.007917/2011-81
Filiado a FNN e a UGT

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO
1. Carta de Preposição referendando o nome do Nutricionista que será homologada
juntamente com a cópia do contrato social da empresa e carimbos caso seja
necessário;
2. Aviso prévio do empregador ou pedido de demissão do emprego;
3. Carteira de trabalho devidamente atualizada;
4. TRCT (anexo i da portaria 1.621 de 14/072010) 5 vias (ENVIAR VIA E-MAIL PARA O
SINDINUTRI-ES UMA CÓPIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO);
5. Comprovante de recolhimento da última Contribuição Sindical do empregado (ENVIAR
VIA E-MAIL PARA O SINDINUTRI-ES UMA CÓPIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO);
6. Comprovante das últimas 12 (doze) contribuições assistenciais do empregado (ENVIAR
VIA E-MAIL PARA O SINDINUTRI-ES UMA CÓPIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO);
7. Livro de registro de empregados ou Folha de registro;
8. Extrato para fins rescisórios da Caixa Econômica Federal (sem ocorrências), não serve
o demonstrativo. Em caso de competências do FGTS em aberto o empregador deverá
regularizar a situação junto à entidade bancária fazendo constar o pagamento na conta
do empregado;
9. Guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, acompanhada do
demonstrativo do trabalhador de recolhimento com o mesmo identificador;
10. Chave de conectividade da Caixa Econômica Federal;
11. Guias do seguro desemprego, se for o caso;
12. Exame demissional recente ou exame periódico, desde que este tenha sido realizado
em até 135 dias, o exame de retorno ao trabalho não será aceito;
13. Pagamento das verbas rescisórias em conformidade com a Instrução Normativa 15 de
14/07/2010, depósito em conta corrente ou poupança, ordem de pagamento bancário.
O valor do pagamento deve ser igual ao do TRCT, não serão aceitos pagamentos
fracionados, recibos assinados pelo empregador;
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14. Memorial com os cálculos de médias (comissões e hora extras) se caso existir;
15. No caso do Nutricionista que estiver vinculado ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) pela empresa, a qual ocorrerá à rescisão, será necessário o
comprovante de desligamento do programa em que o profissional esta inserido.
16. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), caso necessite de informações segue o site:
http://www.previdencia.gov.br/informaes-2/perfil-profissiogrfico-previdencirio-ppp/
Observações: a homologação somente poderá acontecer no dia posterior ao afastamento;
em caso de homologação por falecimento é necessário alvará judicial, certidão de
beneficiários do INSS ou escritura pública.
Importante: as homologações deverão ser pré-agendadas através do telefone 28-9.92753422 (Alexsander), ou através do e-mail: sindinutri-es@sindinutri-es.org.br vale lembrar
que se for por e-mail e o remetente não receber retorno em 72 horas deverá entrar em contato
via telefone para confirmar a solicitação.

ENDEREÇOS PARA A REALIZAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES:
1- Endereço para atendimento na Região Metropolitana: Avenida Vitória, 1.315, 2º
Andar – entrar pela lateral na Rua Raimundo Gama Fortaleza – Jucutuquara – VitóriaES. Tel.: 28-9.9275-3422 Alexsander. Ponto de Referência: em frente ao Centro de
Referência da Juventude, Med Sênior.
2- Endereço para atendimento na Região Sul: Rua Doutor Amilcar Figliuzzi, 105 –
Coronel Borges - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Tel.: 28-9.9275-3422 Alexsander. Ponto
de Referência: próximo ao Posto de Gasolina Nossa Senhora da Penha.
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