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FICHA DE CADASTRO E ADMISSÃO 

 

 

1 – FICHA CADASTRAL 
 

Dados Pessoais: 
 

Chapa: _______________________________ Nome: ___________________________________________________________________________________________________ 

CPF: ________________________________________ Nacionalidade: ______________________________________ Data Nasc.: _________/_________/_________ 

RG: ________________________________ Data: _________/_________/_________ Órgão Expedidor: _____________ UF: ________ Sexo: M (    ) F (    ) 

Endereço: ____________________________________________________________________________ Bairro: __________________________________________________ 

Cidade/UF: ____________________________________________ CEP: _______________________________ Natural de: ____________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ Telefone Residencial: ( ___ ) ____________________ Celular: ( ___ ) ____________________ 

Estado Civil: ____________________________ Nome Cônjuge: ____________________________________________________________________________________ 

Empresa: _______________________________________________________________________  Data Admissão na Empresa: _________/_________/_________ 

Setor: ____________________________________________ Salário: R$ ________________________________  Telefone/Ramal: ( ___ ) ____________________ 

 

 

2 - PROPOSTA 
 

O (a) acima qualificado(a) e abaixo assinado(a), tendo pleno conhecimento do Estatuto Social e Regulamento Interno aplicáveis pela Cooperativa, que 
se obriga a cumprir, solicita sua admissão no quadro social dessa Cooperativa, subscrevendo e integralizando, mensalmente, as cotas estipuladas no 
Estatuto e Regulamento Interno. Em consequência, autoriza o desconto em folha de pagamento ou débito em conta-corrente, das contribuições e 
parcelas de empréstimos devidas.  
Autorizo, também, essa cooperativa de crédito a obter e/ou fornecer as informações consolidadas existentes ou que venham a existir em meu nome na 
SERASA e/ou de entidades congêneres, e aquelas inseridas no Sistema Central de Riscos de Crédito, de acordo com as normas editadas pelo Banco 
Central do Brasil.  
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas na Ficha Cadastral, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas 
sanções previstas no artigo 299 do Código Penal - “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante”, entregando também cópia dos documentos solicitados pela Cooperativa.  
 
Autorizo o desconto mensal de ______% (de 1% à 5% c om teto de R$ 50,00) do meu salário bruto, mais val or 

adicional de R$ ___________. 
 

Pessoa Politicamente Exposta 

Definição:  É pessoa politicamente exposta  “o agente público que   

desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no 
Brasil ou em um país, território ou dependência estrangeira, cargo, 
emprego ou função pública relevante, assim como seus represen- 
tantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo”. 
Integra: Carta Circular 3.337 – Anexo I, item IV Banco Central do Brasil.       São Paulo, ______ de ___________________ de ________ 
 
Declaro me enquadrar nessa condição: 
 
(   ) SIM  (   ) NÃO                              ______________________________ 
                                     Assinatura do(a) Solicitante 
 
 

 

3 - APROVAÇÃO (uso exclusivo da Cooperativa)   4 – CÁLCULO DEMISSÃO OU EXCLUSÃO 
 

Nº Matrícula _____________  
 

Aprovada em reunião do Conselho de Administração 

no dia _________/_________/_________ 

 

              ______________________________           ______________________________  
                       Assinatura do(a) Presidente(a)       Assinatura do(a) Presidente(a) 

 


