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Carteira de Trabalho 
passa a ser digital
Documento será 
expedido pelo próprio 
trabalhador através 
do celular ou internet. 
SINE vai tiras dúvidas 
e auxiliar usuários

1. No celular, para acessar, o trabalhador 
deve entrar na loja de aplicativos e pro-
curar “Carteira de Trabalho Digital” e bai-
xar. Após, o usuário poderá acessar uma 
das quatro opções: entrar, solicitar 1ª via, 
solicitar 2ª via e perguntas frequentes.

2. Quem tiver a senha cadastrada no Ci-
dadão.br e Sine Fácil vai precisar apenas 
colocar essa senha, que é a mesma para 
os dois aplicativos. Em seguida, será 
preciso digitar o CPF, a senha e clicar 
novamente em entrar.

3. Quem não tiver a senha ainda vai 
precisar criar uma, clicando em Primeiro 
Acesso no Cidadão.br ou em Cadastre-
se.

4. Basta informar dados pessoais (CPF, 
nome, data de nascimento, nome da 
mãe, local de nascimento), que serão 
validados no Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais (CNIS).

5. Se as informações estiverem corretas, 
o usuário será direcionado a responder 
um questionário com cinco perguntas 
sobre seu histórico laboral. É preciso 
acertar pelo menos quatro das cinco 
perguntas para receber uma senha 
provisória.

6. Se o usuário não acertar as respostas, 
terá que aguardar 24 horas para uma 
nova tentativa ou entrar em contato 
com a central 135 para auxílio.
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A partir do dia 13 de de-
zembro, as agências 
do Sistema Nacional 

do Emprego (SINE), ligadas 
ao Ministério do Trabalho, 
estão orientadas a não emitir 
mais a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) de 
forma impressa, pois o docu-
mento passará a ser apenas 
digital. A medida prevista 
na lei 13.874 passaria a valer 
no final da semana passada. 
Porém, como algumas agên-
cias realizam agendamentos, 
o prazo foi prorrogado até o 
próximo mês. 

Em Vera Cruz, até o mo-
mento, não houve emissão 
da carteira no novo formato 
e o coordenador da agência, 
Sidnei Fernandes, revela que 
a novidade gera dúvidas, in-
clusive nos funcionários. Até 
o momento, o profissional ca-
dastrou apenas trabalhadores 
que já possuem o documento 
impresso para que possam 
acessar de forma eletrônica. 
Com o novo formato, todos 
os contratos de trabalho e ano-
tações como férias e salários 
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COMO BAIXAR O DOCUMENTO DIGITAL

serão feitos eletronicamente, 
podendo ser acompanhados 
direto pelo aplicativo para 
celular ou pela internet. As 
empresas que ainda não pos-
suem o e-Social também têm 
prazo para se inserir.

Atualmente, a agência do 
SINE de Vera Cruz emite, em 
média, 80 carteiras de traba-
lho por mês. Embora possa ser 
feito do celular ou de casa pela 
internet, para aqueles que não 
disponibilizam das ferramen-
tas necessárias, o SINE auxilia 
no encaminhamento. Basta 
ir à agência. “No momento 
de cadastrar, o trabalhador 
vai precisar ter o celular em 
mãos, pois em uma das etapas 
será enviado um código a ser 
usado no sistema”, explica. 
“Quem não tiver celular vai 
precisar trazer alguém que 
tenha junto”, completa. 

SANTA CRUZ
Em Santa Cruz, um com-

putador já está disponível na 
entrada da agência. O traba-
lhador pode encaminhar a 
Carteira de Trabalho Digital 
e em casos de dúvidas, o 
usuário pode solicitar auxílio. 

O ACESSO
O cadastro para acessar as 

informações para quem já tem 
Carteira de Trabalho é através 
do Emprega Brasil. O aplicati-
vo para celular está disponível 
nas versões Android e IOS 
(confira como baixar o documen-
to no quadro) e vai funcionar 
como uma extensão da versão 
impressa, que não vai deixar 
de existir. O aplicativo existe 
desde 2017, contudo não subs-
tituía o documento físico. Para 
o trabalhador, basta informar 
o número do CPF no momen-
to da contratação. Já para o 
empregador, as informações 
prestadas no e-Social substi-
tuem as anotações antes rea-
lizadas no documento físico.


