SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE LONDRINA E REGIÃO.

FICHA
Inscrição / Cadastro:

PROPOSTA

.

Nome:

Sexo: ( ) M ( ) F Data de Nascimento:

/

Pai:

Mãe:

Estado Civil: ( ) Solteiro(a)

( ) Casado(a)

/

Nascido em:

( ) Viúvo(a)

( ) Divorciado(a)

( ) Amasiado(a)

End. Residencial:

nº

Bairro:

Cidade:

Telefone:

CEP:

Celular/Whatsapp:

E-mail:

Facebook:

Instagram:

Empresa onde trabalha:
Cart. de Trab. n°.

Pis:

RG n°:

CPF n°:

_

Dependentes: Cônjuge (ESPOSA OU MARIDO) e FILHOS com idade ATÉ 18 ANOS

Nome

Data de nascimento
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

RG n°.

Parentesco

De acordo com o Artigo 513 “alínea e”, e caput do Artigo 545 da C.L.T., Autorizo o desconto em Folha de Pagamento de
mensalidades, convênios médicos, odontológicos, farmácias, supermercados, clube agremiações, dentre outros firmados pelo
Sindicato Profissional, assim como o desconto da Contribuição Negocial estabelecido em Acordo ou Convenções Coletivas de
Trabalho, sendo de responsabilidade da Empresa o efetivo repasse via Boleto Bancário ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Londrina e Região - SML.
A coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais do sindicalizado será feita com finalidade específica de
cadastro, tendo para tanto propósitos legítimos, específicos e explícitos. Ao assinar o sócio concorda e dá seu consentimento
expresso para que se proceda ao tratamento dos dados acima fornecidos.
O Sindicato responsabiliza-se pela adoção de medidas de segurança aptas a protegerem os dados pessoais coletados,
inclusive comunicando ao titular eventual incidente relativo ao vazamento.

Londrina

/

/

Assinatura do associado:

Documentos necessários (XEROX)
Contato para envio de fotos 3X4 (43) 99112-9934
(
(
(
(
(
(
(

)Carteira de Trabalho (foto, qualificação civil e contrato de trabalho);
( ) Em Folha
)RG, CPF ou CNH do Titular;
)Certidão de Casamento/Declaração de União Estável Simples;
( ) Boleto
)RG, CPF ou CNH do Cônjuge;
)RG ou Certidão de Nascimento dos filhos com idade até 18 anos;
)Comprovante de residência;
)01 foto 3X4 de cada pessoa colorida e recente ou via WhatsApp - crianças acima de 03 anos.

Subsedes: R Marechal Floriano Peixoto, 380, CEP 86430-000, Santo Antonio da Platina, PR, Fone: (43) 3534-9589
R dos Expedicionários, 1.489, Sala 102,Centro, Siqueira Campos, Paraná, Fone: (43)3534-9589

Benefícios do SML

Convênios:

Sindicato forte é o TRABALHADOR que faz!

Seja Sócio!

