= COOPERNOVA =
FOTO

PROPOSTA DE TRABALHO
O candidato deverá preencher o questionário com precisão e com sua própria letra.

Cargo pretendido:___________________________________________Pretensão Salarial: R$___________________
Nome por extenso:_______________________________________________________________________________
Endereço:_________________________________Bairro:_______________________Fone:____________________
Cidade: _____________________________________CEP:__________________Estado:_______________________
Data de Nascimento______/______/________. Idade____anos. Natural de __________________________UF______
Nome do Pai: ______________________________________ Nome da Mãe:_________________________________
Estado Civil:___________________N° Filhos:______. Nome do (a) esposo (a):_______________________________
DOCUMENTOS
Identidade N°:_______________________Órgão Expedidor:___________Data Expedição:______/______/________
CPF N°:_________________________CTPS N°:_________________Série:__________Data:______/______/______
Reservista N°:________________Categoria:____________Cadastro PIS-PASEP N°:___________________________
Titulo de eleitor N°:______________________________________Zona:_______________Seção:_______________
Carteira de Habilitação N°:______________________________Categoria:__________Validade:_________________
INSTRUÇÃO
Grau máximo atingido:______________________Ano de Graduação:_________Nome da Escola:________________
Cidade:______________________Escreve ou fala idiomas estrangeiros?________Quais?_______________________
Tem curso superior?________Qual?___________________________________Tem diploma oficializado?__________
É usuário de microcomputador?______________________________É datilógrafo?____________________________
Outros cursos concluídos:__________________________________________________________________________
RESUMO PROFISSIONAL (Descreva resumidamente suas experiências e habilidades)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
OCUPAÇÕES ANTERIORES
Ultima empresa ou atual:___________________________________Cidade:_____________________Estado:______
Fone:__________________Ocupação:_________________________ Período:______________Salário:___________
Empresa anterior:_________________________________________Cidade:_____________________Estado:______
Fone:__________________Ocupação:_________________________ Período:______________Salário:___________
REFERÊNCIAS E APRESENTAÇÕES
Nome da Referência

Vinculo

Fone

Esta proposta de trabalho somente será considerada quando houver vaga condizente com as qualificações do candidato conforme
critério da empresa. Na hipótese de ser admitido, esta proposta fará parte integrante do contrato de trabalho.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Está empregado?__________sendo afirmativo, porque pretende trocar de emprego?___________________________
____________________________________________________________Quanto ganhava? R$__________________
Concorda em trabalhar em horas extras, inclusive sábados, domingos e feriados, caso haja necessidade?___________
Já trabalhou na Coopernova?_____________ Período/Cargo/Local:_________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Têm parente associado na Coopernova?__________ Nome/Grau de parentesco: ______________________________
______________________________________________________________________________________________
Têm parente funcionário da Coopernova?_________ Nome/Cargo:_________________________________________
Indique outros pormenores que julgar necessário:______________________________________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizo-me pela veracidade das informações que prestei nesta proposta de trabalho, autorizando a
empresa investigar as informações prestadas. Declaro estar ciente de que estou sujeito a penas de lei, que
seja antes ou após a admissão na empresa, se comprovada qualquer inveracidade a respeito de minhas
declarações neste formulário.

_______________________

________________________________________

Data

Assinatura

PARA USO EXCLUSIVO EM CASO DE ADMISSÃO
Exame feito por:______________________________________________________ em ______/_______/_________
Parecer do examinador:____________________________________ Próximo exame em ______/_______/________

A SER COMPLETADO EM CASO DE ADMISSÃO
Admitido em ______/_______/_________ na qualidade de _______________________________________________
Departamento __________________________________________ Salário mensal de R$_______________________
N° de ordem no Registro:_________________________ N° Matricula:______________ N° NG Folha:_____________
Carteira de trabalho, 1ª ou 2ª via?______ Certificado de reservista: marinha, exército ou aeronáutica?_____________
Documentos apresentados: (

)CTPS

(

)Certidão de nascimento

(

(

)1 Foto 3X4

(

)Certidão de nascimento Filhos

(

(

)RG

(

)CPF

(

)Certidão de casamento

)Carteira de Habilitação
(

(

(

)Titulo de eleitor

(

)Certificado escolaridade

)Carteira identidade profissional

)Atestado vacinação

(

)Certificado de reservista

)Atestado escolar

(
(

(

)Conta corrente

)Comprovante de residência
)Tutela menores

Outras indicações eventuais ________________________________________________________________________

ASSINATURA DO ENCARREGADO_____________________________

