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UNIDADES SEST SENAT

O SEST SENAT possui unidades operacionais de 
atendimento em todos os Estados brasileiros. 
As unidades são estrategicamente localizadas 
em cidades e postos de combustíveis com 
grande circulação de trabalhadores em 
transporte e possuem estruturas diferenciadas 
para atender integralmente o trabalhador, seus 
dependentes e as comunidades em que atuam. 

ESPORTE, CULTURA E LAZER

O compromisso do SEST SENAT com a melhoria da qualidade de vida do trabalhador em transporte, de 
seus familiares e da comunidade se estende para os campos do esporte, cultura e lazer, nos quais são 
desenvolvidas ações que promovem a valorização da cidadania e a interação social entre os participantes. 

Cultura
As unidades oferecem atividades artísticas e oficinas que 
valorizam os costumes regionais, a música e o cinema 
brasileiros e possibilitam aos participantes aprenderem 
novas habilidades e complementarem sua renda familiar. 

Lazer
Nos fins de semana, os trabalhadores em transporte e 
seus familiares podem aproveitar seus momentos de lazer 
nas piscinas, campos de futebol, churrasqueiras e 
parquinhos do clube do SEST SENAT.
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Esporte
No SEST SENAT, crianças, adultos e pessoas idosas 
encontram diversas opções de atividades esportivas. As 
aulas são acompanhadas por profissionais que estimulam o 
desenvolvimento de cada aluno e incentivam a adoção de 
hábitos saudáveis.

Consulte os serviços 
disponíveis em cada cidade.

EMPREGADOS E PROPRIETÁRIOS 
DE EMPRESAS DO SETOR DE TRANSPORTE 
E SEUS DEPENDENTES



Certificado do Microempreendedor Individual - MEI; ou cópia da Ata de Posse, ou cópia 
do Estatuto Social ou cópia da alteração do Estatuto Social). 

Deverão ser apresentados, juntamente com os documentos citados, os seguin-
tes documentos pessoais: CPF, RG ou CNH e o comprovante de residência atual.

PROPRIETÁRIOS DE EMPRESAS 
DO SETOR DE TRANSPORTE

Apresentar, no mínimo, 1 (um) dos itens listados a seguir:

 º Contrato Social e cartão do CNPJ atualizados.

 º Requerimento de Empresário e cartão do CNPJ atualizados.

 º Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA e cartão do CNPJ atualizados.

 º CEI (Cadastro Específico do INSS) – Documento que comprove a titularidade da inscri-
ção CEI vinculada ao transporte.

 º Certificado do MEI (Microempreendedor Individual), Cartão do CNPJ atualizado e o res-
pectivo registro (vigente) emitido pelo órgão competente para exercer a atividade em 
nome da empresa. 

Deverão ser apresentados, juntamente com os documentos citados, os seguin-
tes documentos pessoais: CPF, RG ou CNH e o comprovante de residência atual.

EMPREGADOS VINCULADOS 
À MATRÍCULA CEI DO TRANSPORTE

 º Consulta da Matrícula CEI (documento emitido no site da Receita Federal do Brasil) e 
a mesma documentação exigida no item 1 deste folder (empregados de empresas do 
transporte).

Deverão ser apresentados, juntamente com os documentos citados, os seguin-
tes documentos pessoais: CPF, RG ou CNH e o comprovante de residência atual.

VÁ MAIS LONGE 
COM O SEST SENAT
Com Unidades Operacionais em todo o Brasil, o SEST SENAT é referência no desenvolvi-
mento profissional e na qualidade dos serviços prestados nas áreas de odontologia, nutri-
ção, psicologia e fisioterapia, além de oferecer atividades esportivas, culturais e de lazer. 

A instituição possibilita que os profissionais do setor de transporte e seus dependentes 
tenham atendimentos 100% gratuitos onde quer que estejam.

SAIBA QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA VOCÊ FAZER PARTE DO SEST SENAT: 

EMPREGADOS DE EMPRESAS 
DO SETOR DE TRANSPORTE

Apresentar, no mínimo, 1 (um) dos itens listados a seguir:

 º Última GFIP enviada (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência 
Social) e o Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social. 

 º Carteira de Trabalho e Previdência Social –  CTPS (atualizada).

 º Declaração da empresa em papel timbrado, atestando o vínculo empregatício do empre-
gado, carimbada, datada e assinada pelo responsável pela empresa (Presidente, Diretor, 
Gerente, Coordenador ou Proprietário ou função equivalente). 

• Na declaração, deverão constar o nome completo, o CPF, o número da CTPS, a série, a 
data de admissão e o cargo atualizado desempenhado pelo empregado. 

• Deverá ser anexado à declaração um comprovante da competência do representante 
perante a empresa (cópia da CTPS: página com a foto, o número e a série, página com a 
identificação do empregado e a página que comprova o vínculo empregatício; ou cópia 
do Contrato de Trabalho; ou cópia do Ato de Nomeação; ou cópia do Contrato Social; ou 
cópia da Alteração Contratual; ou cópia do Requerimento de Empresário; ou cópia do 
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4 DEPENDENTES DE TITULARES 
DO SETOR DE TRANSPORTE

 º Para esposo (a) ou companheiro (a): Certidão de Casamento ou Declaração Pública de 
União Estável. Não é permitida a Declaração Particular de União Estável, mesmo que 
registrada em cartório. Além disso, poderá ser considerada a Certidão de Matrimônio 
Religioso desde que tenha sido levada para registro no Cartório de Registro Civil.

 º Para filhos menores de 21 (vinte e um) anos: Certidão de Nascimento, Carteira de 
Identidade ou CNH.

 º Para filhos maiores de 21 (vinte e um) anos: a dependência é válida se declarados 
incapazes física ou mentalmente e se viverem sob a dependência econômica do 
trabalhador do transporte. É necessária a apresentação do laudo médico corres-
pondente ou da decisão judicial que determine a guarda ou tutela do dependente 
em favor do titular e a Declaração de Imposto de Renda ou da Declaração emitida 
pelo INSS.

 º Para menores sob tutela ou guarda judicial: Termo de Responsabilidade emitido 
por Conselho Tutelar ou cópia da decisão judicial que a determinou.

 º Para pais, avós: Declaração de Imposto de Renda ou Declaração emitida pelo INSS 
para a comprovação da dependência econômica do trabalhador do 
transporte.

 º Para enteados menores de 21 (vinte e um) anos: a dependência é 
válida caso comprovem dependência econômica do trabalhador do 
transporte. Para tanto, deverá ser utilizada a Declaração de Imposto 
de Renda, Declaração emitida pelo INSS ou Declaração por Instrumen-
to Público de União Estável onde deverá constar o enteado como 
dependente econômico do titular, ou ainda Declaração 
por Instrumento Público de que o menor é dependente 
econômico do titular.

Deverão ser apresentados, juntamente com os 
documentos citados, os seguintes documentos 
pessoais: CPF, RG ou CNH e o comprovante de 
residência atual.


