Este ficheiro é editável. P.f. utiliza o teu computador para preencher e editar os campos da ficha.
Em alternativa, imprime e preenche com letra legível.
NOME

FICHA DE INSCRIÇÃO
DE SÓCIO
Nº DE SÓCIO

APELIDO

MORADA

CÓD. DE DISTRITO

Nº DE FIRMA

PAGAMENTO

NOME COMPLETO

B.I. / CARTÃO DE CIDADÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL

CATEGORIA

RETRIBUIÇÃO

€
DATA ADMISSÃO
NA FIRMA

DATA DE NASCIMENTO

-

-

-

(DIA/MÊS/ANO)

DATA ÚLTIMA
PROMOÇÃO

-

(MÊS/ANO)

DATA INSCRIÇÃO
NO SINDICATO

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

HL

-

(MÊS/ANO)

(MÊS/ANO)

E-MAIL

TELEFONE

EMPRESA

TELEFONE

CÓDIGO DE
DISTRITO RAMO DE ACTIVIDADE DA EMPRESA

CCT

MORADA DA SEDE

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

MORADA DO LOCAL DE TRABALHO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

Nº ESTAB.

TELEFONE

ASSINATURA: __________________________________________________________________________________________________



Pedido de retenção na fonte e remessa de quotização sindical
Eu, ________________________________________________________________, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 458º Nº1 e 2 do Código do Trabalho, solicito expressamente à minha entidade patronal
que proceda mensalmente à dedução da minha quota (1% da retribuição mensal) e à sua remessa para o CESP
- Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.
______________ , ___ de ___________de 20 ___

Assinatura _______________________________________________

(Instruções de envio na página seguinte)

Instruções de envio da ficha de inscrição de sócio
1. Preenche a ficha directamente no teu computador* (de preferência utiliza o Adobe Reader).
2. Opções de envio:

Rua Almirante Barroso nº3
1049-023 Lisboa

(Certifica-te que a caixa da ficha fica totalmente enquadrada na imagem)
u

 Por E-mail - Digitaliza:  Por E-mail - Fotografa:
 Por Correio:
Imprime
a
ficha
Imprime
a
ficha
Imprime
a
ficha
preenchida* e assina,
preenchida*, assina e
preenchida*, assina e
junta cópia do recibo
digitaliza-a, anexa a
fotografa-a, anexa a
de vencimento e enviadigitalização do recibo
fotografia do recibo de
nos por correio para:
de vencimento e envia
vencimento e envia os
Rua Almirante Barroso
os ficheiros por email:
ficheiros por email:
nº3 1049-023 Lisboa
cespdados@cesp.pt
cespdados@cesp.pt

 Por Telemóvel:
Imprime
a
ficha
preenchida*, assina e
fotografa-a com o teu
telemóvel/tablet, e utiliza
aplicação de email do teu
dispositivo:
cespdados@cesp.pt

* Em alternativa, podes imprimir e preencher manualmente (com letra legível) e seguir os restantes procedimentos.

Para trabalhadores com mais conhecimentos de informática:
Podes utilizar o teu computador para assinar directamente no ficheiro pdf e enviar por email utilizando as
funcionalidades de assinatura do Adobe Reader ou outros leitores de ficheiros pdf que as possuam:
 No computador:

Exemplo:

Para assinares a ficha de inscrição de sócio com uma
assinatura de tinta utilizando as funcionalidades do Adobe
Reader, executa o seguinte procedimento:
1. No Adobe Reader, escolhe Ferramentas >
Recursos estendidos > Aplicar assinatura de
tinta.
O cursor é alterado para um cursor de mira.
2. Clica onde desejas assinar e desenha a tua
assinatura.
Para concluir, guarda o ficheiro no teu computador e envianos para cespdados@cesp.pt

 No Telemóvel/Tablet:
Em sistemas Android / iPhone:
1. Digita www.cesp.pt no navegador do teu dispositivo.
2. Clica em “Menu” (canto superior direito do ecrã),
escolhe “Inscrição” e baixa a "Ficha de Inscrição".
3. Utiliza a aplicação Adobe Reader** para preencher a
ficha e podes assinar utilizando as funcionalidades desta
aplicação ou aplicações como a SIGNificant** (Aplicações
gratuitas - procura-as na "Play Store" do teu Android ou na
App Store do teu iPhone). Neste caso basta preencher,
assinar utilizando a aplicação e enviar a ficha directamente
do teu Telefone ou Tablet. (Certifica-te que a assinatura fica
idêntica à do teu B.I./Cartão de Cidadão).
** Poderão existir outras aplicações com as mesmas funcionalidades

Sindicalizado é + Seguro!

