GUIA

RECADASTRAMENTO
OBRIGATÓRIO
DO SERVIDOR PÚBLICO

POR QUE O

RECA
DASTRA

MENTO?

COMO SERÁ O
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O objetivo é atualizar a base de
dados de cada funcionário e, ao
mesmo tempo, atender ao eSocial, que é o Sistema Simplificado
de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas
e Fiscais do Governo Federal.
O processo é 100% online, no site
da
Prefeitura
(www.cabofrio.rj.
gov.br), podendo ser feito pelo celular ou computador.
É obrigatória a participação de
todos os servidores ativos da administração direta e indireta, independente da modalidade de vínculo, ou seja, deverão participar
todos os funcionários efetivos, comissionados ou contratados.

COMISSÃO DE RECADASTRAMENTO
Foi instituída e nomeada a Comissão Temporária de
Recadastramento Funcional Obrigatória, de acordo
com a Portaria n° 3450, de 15 de fevereiro de 2022.
Cada Secretaria desta municipalidade indicou 2 servidores que lidam com as questões de Recursos Humanos para compor a presente Comissão.
Os mebros são responsáveis por repassar as senhas de
acesso ao recadastramento. Além de, auxiliar os servidores, de sua respectiva Pasta, ao longo de todo o processo.

TENDAS

DE APOIO

Para tirar dúvidas
sobre o recadastramento, três tendas
serão instaladas na
cidade: no Braga,
em Tamoios e na
sede da Prefeitura,
no Centro.

O Recadastramento será realizado de 21 de fevereiro a 20 de março.
O cronograma de recadastramento será dividido
em quatro semanas, sendo um grupo de secretarias por semana e a última semana dedicada
à repescagem.

Divisão dos grupos
Semana 1 - de 21 a 27 de fevereiro: GRUPO 1
- Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Segurança
- Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Semana 2 - de 28 de fevereiro a 6 de março: GRUPO 2

-Secretaria Municipal de Assistência Social
-Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos
-Secretaria Municipal de Turismo, Esporte
e Lazer
Semana 3 - de 7 a 13 de março: GRUPO 3

-Gabinete do Prefeito
-Gabinete da Vice Prefeita
-Controladoria Geral e Combate
à Corrupção
-Secretaria Adjunta de Relações Institucionais e Captação de Recursos
-Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
-Secretaria Municipal da Criança
e Adolescente
-Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento
-Secretaria Municipal da Melhor Idade
-Secretaria Municipal de Fazenda

Semana 4 - de 14 a 20 de março: GRUPO 4

- Procuradoria geral do Município
- Secretaria Municipal de Governo
- Secretaria Municipal de Administração
- Secretaria Municipal de Cultura
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento
14 a 20 de março: Repescagem

Última oportunidade para os servidores que
ainda não fizeram o recadastramento.

As Secretarias de Educação e Saúde terão
cronogramas próprios de recadastramento,
assim como a Comsercaf e o Ibascaf.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Edital de Convocação Nº 12/2022 publicado no
Diário Oficial Eletrônico, chamando os servidores para
fazerem o recadastramento.
CLIQUE PARAR VER O EDITAL

BLOQUEIO SALARIAL

O servidor que não realizar o recadastramento terá
o salário bloqueado, até a regularização do mesmo
junto ao departamento de Recursos Humanos.

LISTA DE DOCUMENTOS
Para realizar o recadastramento funcional obrigatório,
o servidor deverá anexar no formulário online
a digitalização dos seguintes documentos:

1 - CPF;
2 - Certificado de Reservista;
3 - Título de Eleitor;
4 - Carteira de Habilitação específica, se houver;
5 - Carteira de Trabalho;
6 - Carteira de Identidade (RG);
7 - PIS/Pasep;
8 - Grau de instrução, diplomas,
atualizações acadêmicas;

DADOS DOS DEPENDENTES
1 - Certidão de nascimento e CPF dos filhos;
2 - Certidão do cônjuge;
3 - CPF e Carteira de Identidade do cônjuge;
4 - Em Caso de divórcio, anexar a averbação.

Ao preencher o formulário, o servidor deverá prestar
atenção aos campos de preenchimento obrigatórios,
que estarão caracterizados com o “*”. Nestes espaços
deverão ser inseridos os documentos digitalizados.
No formulário existem os campos não obrigatórios.
Contudo, se o servidor indicar alguma alteração
será inevitável anexar o documento digitalizado
para a conclusão do recadastramento como,
por exemplo, alteração do estado civil e atualização
do grau de instrução.

Digitalização
dos documentos

Ao anexar os documentos
digitalizados, no formato
jpg e jpeg, no formulário
online, o servidor é responsável pela legibilidade e
resolução, isto é, pela
qualidade da digitalização de seus documentos.

Para preencher o formulário, clique aqui.
Ficou com dúvidas?

Envie e-mail para:
Secretaria de Educação: recadastramento@semecabofrio.rj.gov.br
Secretaria de Saúde: recadastramento.saude@cabofrio.rj.gov.br
Demais Secretarias: recadastramento@cabofrio.rj.gov.br

