DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
PARA ATENDIMENTO
E EMISSÃO DA CARTEIRINHA
DO SEST SENAT

USUÁRIOS DA COMUNIDADE
E SEUS DEPENDENTES
CONTEÚDO DISPONÍVEL EM:
www.sestsenat.org.br

2a VERSÃO | 2018

VÁ MAIS LONGE
COM O SEST SENAT
Com Unidades Operacionais em todo o Brasil, o SEST SENAT é referência no desenvolvimento profissional e na qualidade dos serviços prestados nas áreas de
odontologia, nutrição, psicologia e fisioterapia, além de oferecer atividades esportivas, culturais e de lazer.
Além dos trabalhadores do setor de transporte, os usuários da comunidade em
geral e seus dependentes também podem utilizar os serviços e cursos mediante
alguns requisitos e com a apresentação dos documentos informados neste folder.

Nossas Unidades estão em todo o Brasil
preparadas para oferecer o melhor para o seu
crescimento profissional e a sua qualidade de vida.

SAIBA QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA VOCÊ FAZER PARTE DO SEST SENAT:
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USUÁRIOS
DA COMUNIDADE
CPF, RG ou CNH e comprovante de residência atual.

DEPENDENTES DE
USUÁRIOS DA COMUNIDADE
Para esposo (a) ou companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de
União Estável ou Certidão de Matrimônio Religioso levada a registro no Cartório
de Registro Civil.
Para filhos menores de 21 (vinte e um) anos: Certidão de Nascimento, Carteira de
Identidade ou CNH.
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
titular. É necessária a apresentação do laudo médico correspondente ou da decisão judicial que determine a guarda ou tutela do dependente em favor do titular e
a Declaração de Imposto de Renda ou Declaração emitida pelo INSS.
Para menores sob tutela ou guarda judicial: Termo de Responsabilidade emitido
por Conselho Tutelar ou cópia da decisão judicial que a determinou.
Para pais, avós: Declaração de Imposto de Renda ou Declaração emitida pelo INSS
para a comprovação da dependência econômica do titular da comunidade.
Para enteados menores de 21 (vinte e um) anos: a dependência é válida caso
comprovem dependência econômica do titular. Para tanto, deverá ser utilizada
a Declaração de Imposto de Renda, Declaração emitida pelo INSS ou Declaração
por Instrumento Público de União Estável onde deverá constar o enteado como
dependente econômico do titular ou, ainda, a 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.

