
Agendamento de Carteira de Trabalho 
 

 
Documento é essencial para trabalhadores de todas as áreas do país 

 

Todo brasileiro que busca um emprego formal precisa passar pelo mesmo processo: o 

agendamento da carteira de trabalho. O documento é fundamental para o regime de 

trabalho em CLT, quando o contrato é firmado de acordo com a Consolidação das Leis do 

Trabalho. Contudo, em algumas localidades a obtenção da Carteira de Trabalho pode ser 

mais difícil do que em outras. 

 

Conforme você irá conferir neste artigo, o agendamento da Carteira de Trabalho vem sendo 

modernizado. O objetivo é diminuir as filas nas unidades do extinto Ministério do Trabalho 

que realizam a confecção do documento. Assim, o indivíduo comparece apenas no dia e 

hora marcados. Se você tem dúvidas quanto ao processo e também sobre esse importante 

documento para os trabalhadores brasileiros, confira os esclarecimentos a seguir: 

O que é a Carteira de Trabalho? 

Primeiramente, vamos detalhar a você tudo sobre esse documento exigido ao trabalhador. 

Caso você ainda não o tenha, cogite providenciá-lo. Isso porque a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) é obrigatória para quem presta serviço profissional no país. 

 

Ela é utilizada para registrar todos os dados referentes ao trabalhador. Isso inclui desde as 

informações pessoais descritas na Carteira de Identidade quanto alterações de cargo, 

férias, pagamentos, entre outras. 



 

A Carteira de Trabalho foi criada no Brasil de acordo com o decreto nº 21.175, em 1932. 

Graças a ela os trabalhadores ganharam direitos importantes ao longo dos anos. Confira 

alguns deles: 

 

● Seguro-desemprego; 

● Benefícios previdenciários; 

● Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

● Programa de Integração Social (PIS). 

 

Entretanto, foi somente em 1934 que o documento passou a ser obrigatório para os 

trabalhadores. A decisão foi do então presidente do Brasil Getúlio Vargas, conhecido até 

hoje pelas questões trabalhistas de seu governo. 

 

A última atualização da carteira de trabalho foi anunciada em 2018. Agora, o documento 

possui um formato digital e está disponível através de um aplicativo móvel para todos que 

possuem a sua Carteira de Trabalho. Mais conhecido como CTPS digital, o app permite que 

as informações da carteira de trabalho sejam acessadas de qualquer lugar, através do 

celular. O aplicativo pode ser baixado na Google Play Store. 

Quem pode solicitar? 

A Carteira de Trabalho está disponível para quase todos os brasileiros. Para solicitar o 

documento é preciso enquadrar-se nos seguintes pré-requisitos: 

 

● Ter 14 anos ou mais; 

● Ser brasileiro nato; 

● Brasileiro naturalizado. 

 

A emissão da carteira é gratuita. Isso vale tanto para a 1ª quanto a 2ª via dela. 

É obrigatório "assinar a carteira"? 

O contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é o que 

configura o uso da carteira. É nela que o empregador deverá formalizar o contrato com o 

funcionário e as suas relações trabalhistas. Sendo assim, o registro deve ser realizado na 

Carteira de Trabalho. 

 

Conforme a CLT, a falta desse registro pode configurar infração administrativa e crime de 

falsificação de documento público. Isso está previsto no artigo 297 do Código Penal. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital&hl=pt_BR


Agendamento da Carteira de Trabalho passo a 

passo 

 
Processo online agiliza o processo 

 

Se você precisa solicitar a sua Carteira de Trabalho, não se preocupe. Felizmente, o 

processo está cada vez mais automatizado e acessível a todos os brasileiros. 

 

Há poucos anos era comum avistar filas enormes em diversos postos do Ministério do 

Trabalho para solicitar o documento. Muitas pessoas de todo o país chegavam ainda de 

madrugada na fila para garantir uma das limitadas fichas de atendimento. Agora, o processo 

pode ser feito 100% online! 

 

Para fazer o seu agendamento, siga o passo a passo abaixo: 

 

1. Acesse o site do agendamento. 

2. Você deverá preencher os campos "Estado", "Município" e "Tipo de atendimento"; 

3. No último campo selecione "Emissão de Carteira de Trabalho Brasileiro" e clique em 

prosseguir. 

4. Escolha a unidade de atendimento de sua preferência conforme as disponíveis; 

5. Clique no calendário e selecione o dia desejado para o agendamento clicando nele; 

6. Selecione um horário entre os disponíveis; 

7. Informe o seu CPF, nascimento e telefone de contato; 

8. Insira o código de segurança apresentado e clique em agendar. 

 

http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam


Documentos exigidos 

Após realizar o seu agendamento da Carteira de Trabalho é hora de preparar a 

documentação. Essa etapa é muito importante para não causar nenhum atraso. Afinal, se 

você esquecer-se de algum dos documentos obrigatórios, levará ainda mais tempo para a 

sua carteira ficar pronta. 

 

Portanto, confira com atenção os documentos exigidos para você levar no dia do 

agendamento da 1ª via: 

 

● Documento oficial de identificação como RG e CNH; 

● Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

● Comprovante de residência recente; 

● Comprovante obrigatório de estado civil (certidão de nascimento ou casamento); 

● Foto 3x4 com fundo branco. 

 

Para quem solicitará a 2ª via carteira, é preciso acrescentar dois documentos à lista: 

 

● Documento comprobatório do número da carteira anterior; 

● Boletim de ocorrência para furto, roubo, perda ou caso de extravio. 

Recuperação da Carteira de Trabalho: como 

fazer? 

Quem deseja solicitar a recuperação de todos os dados da Carteira de Trabalho também 

pode fazer o agendamento online. Nesse caso, em “Tipo de Atendimento” deverá selecionar 

"Informar RAIS para o trabalhador" ou então "Informações CAGED para o trabalhador". 



Outras formas de solicitar a Carteira de 

Trabalho 

 
Em algumas cidades ainda é necessário dirigir-se pessoalmente sem o agendamento online 

 

Conforme citado acima, nem todas as cidades brasileiras oferecem a possibilidade do 

agendamento online. Sendo assim, é preciso realizar a solicitação da forma antiga dirigindo-

se às unidades indicadas. 

 

Na verdade, em cada cidade o processo acontece de um modo diferente. Normalmente nas 

cidades menores a emissão do documento é realizada nos Postos de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT). A prioridade é por ordem de chegada. 

 

Já nas cidades em que o Ministério do Trabalho é o responsável pela emissão, o 

agendamento online prévio é necessário. 

Canal 158 

Outra possibilidade para o agendamento da Carteira de Trabalho é através do canal 158. 

Esse é o atendimento telefônico disponibilizado para agendar o atendimento e fazer 

consultas a outras informações: 

 

● Abono salarial; 

● Legislação trabalhista; 

● CAGED; 

● Registro de reclamações; 



● Seguro-desemprego. 

Carteira Digital 

A inovação da Carteira de Trabalho Digital busca facilitar a vida dos brasileiros e modernizar 

o sistema burocrático. Ela foi criada através de uma parceria do então Ministério do 

Trabalho com a Dataprev. 

 

O aplicativo pode ser baixado em smartphone com sistemas operacionais Android e iOS. 

Através dele o trabalhador pode consultar os seus dados como número do PIS, contratos de 

trabalho, entre outros. Em síntese, tudo o que consta na Carteira de Trabalho física está na 

versão digital. 

 

Uma das facilidades do aplicativo é que ele permite solicitar a 2ª via da carteira caso 

necessário. Além disso, através dele você pode tirar inúmeras dúvidas trabalhistas. 

 

O uso da Carteira Digital é uma facilidade, mas não um substituto à carteira impressa. Por 

isso, o seu formato normal segue sendo obrigatório. 

 

Para baixar o aplicativo da Carteira Digital basta pesquisar por CTPS Digital na loja online 

do seu celular. Em seguida, ele será instalado gratuitamente. 

 

Para ter acesso a ele você precisará fazer um login. Se ainda não tiver um, crie no portal 

cidadão.br clicando em "Cadastre-se". Após feito o cadastro, você poderá acessar e 

consultar todos os seus dados. 

PIS/PASEP 

O PIS (Programa de Interação Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público) são identificações sociais tributárias do trabalhador. É a partir deles que 

são garantidos direitos como seguro-desemprego e abono. 

 

O PIS/PASEP foi criado em 1970 durante a Ditadura Militar. O número pode ser encontrado 

logo nas páginas iniciais da Carteira de Trabalho e é composto por 11 dígitos.  

Por que ter uma Carteira de Trabalho? 

Além de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores, a importância da 

Carteira de Trabalho vai muito além disso. Além dos fins trabalhistas, ela é utilizada como 

um documento pessoal, assim como a identidade. 

 

O documento é resultado da luta de milhares de brasileiros durante anos para garantir os 

seus direitos trabalhistas. Para muitos ela é símbolo dessa luta e é considerada tão 

importante até hoje, sendo um direito de todo cidadão brasileiro. 

 

Benefícios como o 13º salário, férias e até mesmo licença-maternidade só podem ser 

garantidos aos trabalhadores com o devido registro da Carteira de Trabalho. Quem trabalha 

https://itunes.apple.com/br/app/ctps-digital/id1295257499?mt=8


informalmente e sem a assinatura da carteira acaba sendo prejudicado, pois não tem como 

comprovar a sua atividade. 

 

Ainda, o documento é importante para o próprio empregador. É dessa forma que ele pode 

comprovar que está em dia com todas as obrigações quanto aos seus funcionários. 

Portanto, deve ser interesse também do empregador que você tenha o seu documento e 

registro do PIS/PASEP. 

Providencie a sua Carteira de Trabalho! 

 
Em grandes centros urbanos como São Paulo o agendamento online está disponível 

 

Se você ainda não possui a sua Carteira de Trabalho, é hora de providenciá-la. Esse é o 

primeiro passo para qualquer brasileiro que está em busca de um trabalho. Apesar de o 

país viver uma época de serviços informais, buscar emprego com registro é fundamental! 

Essa é a sua garantia de ter os direitos trabalhistas conforme a lei. 

 

Para qualquer pessoa que tenha dificuldade com o agendamento da Carteira de Trabalho, 

ainda há alternativas. Basta ir a algum dos centros de atendimento que realizam a 

confecção do documento e solicitar ajuda. O processo online ainda é relativamente novo em 

algumas regiões. Por isso, não tenha vergonha e providencie a sua carteira mesmo 

necessitando de auxílio! 

 


