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PORTARIA N° 05— PRESIDÊNCIA
20 de abril de 2018

Determina o recadastramento
institucional da FEJAL e de suas
mantidas.

O Presidente e o Vice-Presidente da Fundação Educacional Jayme de
Altavila - FEJAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12 do
seu Estatuto, e considerando:
1- a implantação obrigatória do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Ficais, Previdenciária e Trabalhista — E-social,
RESOLVE:
Art. 1° - Determinar o recadastramento obrigatório de todos os colaboradores
docentes e administrativos da FEJAL e suas mantidas: Centro Universitário
Cesmac, Faculdade Cesmac do Sertão e Faculdade Cesmac do Agreste, junto
ao Setor de Gestão com Pessoas, no período de 07 de maio a 15 de junho de
2018.
Art. 2° - Os locais e documentos necessários para o recadastramento obrigatório
serão divulgados no site do Cesmac e nas redes sociais oficiais da Instituição.
Art. 3° - O descumprimento do dispositivo supra constitui ato de indisciplina
passível de punição nos termos do Art. 482, "h", da CLT.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário.
Maceió (AL), 20 de abril de 2018.

João Rodn e (kl/44er Filho
Presidente da FEJAL

o Tenório
ice-Presidente da FEJAL

PR E.5.1E)ENCA
Rua Cônego Machado, 917 Farol 57051-160 Maceió-AL 82 3215.5000

Atenção colaboradores da FEJAL
A partir de segunda-feira, dia 07 de maio, todos os colaboradores ativos do Centro Universitário
Cesmac, Faculdade Cesmac do Agreste e Faculdade Cesmac do Sertão, deverão realizar um
recadastramento que visa à atualização de seus dados funcionais, além de atender aos
requisitos exigidos pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas, mais conhecido como e-Social.
Mediado pelo Departamento de gestão com pessoas, o recadastramento será realizado no
período de 07/05 a 15/06 do corrente ano, exclusivamente em locais definidos pela IES. O
recadastramento será presencial, todos deverão comparecer aos postos de recadastramento
munidos dos documentos solicitados. Trata-se de procedimento obrigatório para todos os
colaboradores, que deverão fornecer todas as informações necessárias.
“É importante deixar claro que um dos objetivos principais deste recadastramento é a
atualização e correção dos dados existentes atualmente no sistema da folha de pagamento e
atender às exigências do e-social. Todos precisam entender que precisam atender aos critérios
do sistema do governo federal, instituído pelo Decreto do Governo Federal nº 8373, de 11 de
dezembro de 2014, e, por isso, torna-se necessária esta ação de recadastramento obrigatório”,
menciona Gustavo José da Silva, coordenador do departamento de gestão de pessoas do
Cesmac.
O recadastramento contempla basicamente o preenchimento de um formulário e entrega de
documentos. Todas as áreas de gestão de pessoas dos órgãos vinculados ao E-social estão
envolvidas neste processo, com o intuito de facilitar a ação junto aos colaboradores da Fejal.
Em caso de dúvidas, além de procurar o departamento Gestão de Pessoas, os colaboradores
contarão ainda com um serviço online via WhatsApp que irá auxiliá-los, caso necessário. Para
entrar em contato, basta contatar o número (82) 9 9611- 0793 ou pelo e-mail
recadastramentocesmac2018@cesmac.edu.br
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SÃO:
Originais a apresentar no momento da entrevista.






CTPS;
RG;
CPF;
Título de Eleitor;
Certidão de Casamento ou Divorcio;

Cópias entregar no momento da entrevista.




Diploma graduação.
Mestrado, Doutorado.
Comprovante de residência.

No caso do(s) dependente(s) cópias dos documentos :



CPF do dependente;
Certidão de nascimento;

e-Social
Instituído através de decreto governamental, o sistema visa à unificação da prestação das
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e
tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição,
constituindo um ambiente nacional.
As empresas e entes públicos que descumprirem o envio de informações por meio do e-Social
estarão sujeitos a aplicação de penalidades e multa prevista no citado decreto. Daí a
necessidade urgente de atualizar os dados de todos os colaboradores com suas informações
pessoais e profissionais.

CALENDÁRIO DE LOCAIS PARA O RECADASTRAMENTO.
De 07/05/18 a 15/06/2018 o atendimento será feito no setor de Gestão com pessoas das 8h às
12h das 13h às 17h.



Sala dos professores Campus I
Período de 09/05/18 a 25/05/18
Horário das 8h às 21h



Sala dos professores Campus III
De 21/05/18 a 30/05/18
Das 8h às 21h



Marechal Deodoro
De 04/06/18 a 08/06/18
Das 8h às 14h



Campus IV
De 04/06/18 até 15/06/18
Das 14h às 21h



Faculdade Agreste e Faculdade do Sertão
De 04/06/2018 a 15/06/2018
Das 14h às 21h

Obs. Qualquer Colaborador poderá fazer seu recadastramento em qualquer posto em qualquer
momento durante o período do recadastramento.

Maceió, 04 de maio de 2018.
Gustavo José da Silva
Coordenador de Gestão de Pessoas do Cesmac

