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1 MÓDULO 7: CADASTRO DE PESSOAL 

 

 

CAPÍTULO 6:  SEGURO DESEMPREGO 

 
 

1 Compete à área de Administração de Recursos Humanos operacionalizar os 
procedimentos pertinentes ao seguro-Desemprego. 
 

1.2 Os formulários a serem preenchidos e fornecidos aos ex-empregados pela ECT, em 
relação ao Seguro-Desemprego, obedecerão  aos modelos e instruções estabelecidos  na 
Resolução Mtb/CODEFAT- nº 71/ de 26/10/94, devendo ser adquiridos em quantidade 
compatível com a utilização, evitando-se a formação de estoques. 
 

1.3 No ato da dispensa , a ECT fornecerá ao ex-empregado o requerimento de Seguro -
Desemprego -SD, com  a Comunicação de Dispensa-CD, nos quais deverão constar as 
informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social os demais documentos previsto 
no  subitem 2.1. deste capitulo que permitam ao ex-empregado habilitar-se ao seguro-
desemprego. 
 

1.4 O Órgão de Administração de Recursos Humanos, deverá orientar o ex-empregado que 
a partir do 7º (sétimo) dia e até o 120º (centésimo vigésimo) dia subsequente à data  da 
dispensa, poderá encaminhar o requerimento de Seguro- Desemprego ao Ministério do 
Trabalho por intermédio de suas Delegacias e do Sistema Nacional de Emprego-SINE. 
 

1.5 No caso das localidades onde não existem Delegacias do Trabalho e o Sistema 
Nacional de Emprego-SINE, o requerimento de Seguro-Desemprego-SD poderá ser 
encaminhada para outra entidade autorizada pelo Ministério do Trabalho. 
 

1.6 No ato da entrega do requerimento, o órgão recebedor fornecerá o comprovante ao ex-
empregado. 
 
 

2 PREENCHIMENTO E COMUNICAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO 

 

2.1 Para o  preenchimento do formulário do Seguro-Desemprego, o órgão de Administração 
de Recursos Humanos local poderá solicitar ao ex-empregado, se necessário, os seguintes 
documentos comprobatórios: 
 

a) Carteira de Trabalho  e Previdência  Social, em que conste as informações sobre 
os empregos mantidos nos últimos 48 (quarenta e oito) meses; 
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2 b) Carnês de contribuições Previdenciária ou equivalentes da condição de 
contribuinte facultativo; 
 

c) comprovantes de salários dos últimos seis meses. 
 

2.2.1 considerar como salário para fins de informação na Comunicação de Dispensa, o 
salário base, acrescido de gratificações e ou adicionais. 
  

2.2 O formulário de Seguro-Desemprego consiste em duas vias: 
 

a) primeira via cor verde - Requerimento do Seguro-Desemprego-SD; 
 

b) segunda via cor marron - na parte superior, constará todas ás informações 
necessárias à habilitação do ex-empregado, ao seguro-Desemprego, o qual será  o 
comprovante do empregado relativo à entrega do Requerimento de Seguro -Desemprego. 
Na parte inferior da via, descartável,  que  será o comprovante da Empresa, relativo à 
entrega da Comunicação de Dispensa -CD.     
 

2.2 Os comprovantes de entrega da Comunicação de Dispensa-CD   e do Requerimento de 
Seguro-Desemprego-SD, deverão ser arquivados, juntamente com a ficha de registro do 
empregado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de  dispensa. 
 

 

3 NA  ADMISSÃO DE EMPREGADO. 
 

3.1 Por ocasião da admissão de empregados, o órgão de Administração de pessoal deverá 
verificar e identificar, através das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
se o mesmo é usuário do Seguro-Desemprego. 
 

3.2 Quando comprovado que o empregado recebeu, indevidamente, o Seguro-Desemprego, 
em função de admissão na Empresa, o mesmo ressarcirá o órgão segurador por meio de 
desconto em folha,  em tantos salários consecutivos quantos forem as parcelas recebidas 
imerecidamente, das quantias equivalentes ao valor mensal do benefício. 
 

3.3 A Empresa recolherá as quantias equivalentes ao valor de cada parcela descontadas, 
até o quinto dia após o pagamento do salário, ao Fundo de Assistência ao Desemprego, 
utilizando-se para tal  o instrumento recomendado pelo Mtb Seguro-Desemprego. 
 
 

* * * * *    


