






























Cadastramento Inicial do Vínculo e 
Admissão/Ingresso de Trabalhador (S-2200)

Prazo de envio:

Servidores estatutários: 

dia sete do mês seguinte ao do ingresso



• Dados cadastrais, comuns a todas as categorias de
trabalhadores (atentar para a validação)
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• regra de validação

• Campos em caso de necessidade de retificação do
cadastro, (incluir o nº do recibo de envio anterior)

• Grupo relativo às informações pessoais do trabalhador (
nome, sexo, estado civil, etc)



• Raça ( dado declaratório, não visual) o servidor deve
declarar a sua raça.
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declarar a sua raça.

• Estado civil do trabalhador

• Informações de nascimento do trabalhador

• Município de nascimento deve ser preenchida conforme
tabela do IBGE( Linha 68 obrigatória)



• grupo relativo aos documentos do servidor – observar a
coluna “OCOR” onde o “0-1” indica não ser obrigatório -
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coluna “OCOR” onde o “0-1” indica não ser obrigatório -
CNH

• Grupo relativo ao endereço do trabalhador

• Tipo de logradouro, conforme tabela 20

• Código do município – Tabela do IBGE

• Servidor residente no exterior



• grupo relativo às informações sobre pessoas com
deficiência
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deficiência

• Informar se reabilitado ou readaptado

• Grupo de informações dos dependentes (conforme
tabela 07) IN RFB 1500-14, art. 90

• CPF para maiores ou igual a 8 anos



• Grupo relativo a aposentadoria

• Informações de contato (Não obrig.)
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• Informações de contato (Não obrig.)

• Informações sobre vínculos

• Estatutário, nomeação – exercício

• Nº do processo jud/adm. (S-1070)

• Código do cargo ( S-1030)

• Código da função (S -1040)



• Código da categoria do trabalhador (tabela 01)
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• Código da carreira pública (S-1035)

• Informações sobre a remuneração

• Informações sobre o horário contratual

• Informações sobre o desligamento do trabalhador












