
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Departamento de Recursos Humanos - DRH    

COMUNICADO Nº 023/2018 – SEAP/DRH

Curit iba, 08 de outubro de 2018.

Assunto:  Recadastramento  e  Qualif icação  Cadastral  –  Contratos  de
Regime Especial -  CRES

Prezados,

Em razão da necessidade de manter atualizados (obrigatoriamente) os dados cadastrais
de  todos os servidores efetivos e temporários,  estagiários e empregados públicos do
Poder Executivo do Estado do Paraná,  atendendo as exigências do Governo Federal e
preparando a base de dados para o eSocial (sistema que unificará as informações dos
trabalhadores), solicitamos:

1. Informar a data de término dos contratos temporários, bem como se há possibilidade
de prorrogação dos mesmos. A informação deverá ser encaminhada a este e-mail até o
dia 16/10, impreterivelmente.

2. Exigir no ato da posse dos novos contratados (CRES) a entrega do comprovante da
Consulta  a  Qualificação  Cadastral (tela  de  consulta)  com  situação  “regular”,  em
cumprimento as disposições contidas no Decreto Federal nº 8.373/2014 e Resoluções do
Comitê Gestor do eSocial (Federal) nº     1/2015   e nº     4/2015  .

A  Consulta  a  Qualificação  Cadastral  on-line  poderá  ser  realizada  pelos  candidatos
através  do  site  consultacadastral.inss.gov.br e  para  tanto,  deverão  ser  informados  o
nome, data de nascimento, número de CPF e NIS (NIT/PIS/PASEP).

Ressaltamos que a Consulta a Qualificação Cadastral permite verificar se o Cadastro de
Pessoa Física – CPF e o Número de Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP) estão
aptos para serem utilizados no eSocial.

Atenciosamente,

Jorge Sampol
Diretor de Recursos Humanos
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8373.htm
http://consultacadastral.inss.gov.br/
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/legislacao/resolucao-do-comite-gestor-do-esocial-no-4-de-27-de-julho-de-2015
http://portal.esocial.gov.br/institucional/legislacao/legislacao/resolucao-do-comite-gestor-do-esocial-no-1-de-20-de-fevereiro-de-2015
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Exemplo de Consulta a Qualificação Cadastral “regular”

Exemplo de Consulta a Qualificação Cadastral “com pendências”
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