
 

 

 

Documentos necessários para 
Homologação de  

Rescisão na Fenatracoop: 
 
1) - Dispensa sem justa causa após um ano de serviço: 

 
 Carteira de Trabalho; 
 Livro de Registro de Empregado; 
 GRRF paga; 
 Extrato do FGTS; 
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (05 vias) (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Aviso Prévio; (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Atestado Médico Demissional (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Comunicação de Dispensa; 
 Comunicação de Movimentação do Trabalhador; 
 Procuração ou Carta de Preposto credenciando um responsável em nome da 

COOPERATIVA (Papel Timbrado da Cooperativa); (01 VIA FEDERAÇÃO) 
  Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores 

devidos na rescisão contratual; 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso; 
 Seguro Desemprego; 
 3 últimos contracheques; (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso. 
 ESPELHO DO FGTS DE TODA CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR 

 

 

Documentos necessários para 

Homologação de  
Rescisão Na Fenatracoop: 

 

 
2) - Pedido de Dispensa após um ano de serviço: 

 
 Carteira de Trabalho; 
 Livro de Registro de Empregado; 
 Extrato do FGTS; 
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (05 vias); (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Pedido de Demissão; (01 VIA FEDERAÇÃO) 
  Liberação do Pagamento do Aviso Prévio Indenizado (Caso a empresa conceda a 

liberação ao funcionário);  
 Atestado Médico Demissional (01 VIA FEDERAÇÃO) 
  



 

 

 
 Procuração ou Carta de Preposto credenciando um responsável em nome da 

COOPERATIVA (Papel Timbrado da Cooperativa); (01 VIA FEDERAÇÃO) 
  Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores 

devidos na rescisão contratual; 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso; 
 3 últimos contracheques; (01 VIA FEDERAÇÃO) 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso 
 ESPELHO DO FGTS DE TODA CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR 

 

 
 

Documentos necessários para Quitação 
de Rescisão entre a Empresa e o 

Empregado: 
 
 
1) - Dispensa sem justa causa antes de um ano de serviço: 
 

 Carteira de Trabalho; 
 Livro de Registro de Empregado; 
 GRRF paga; 
 Extrato do FGTS; 
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (04 vias); 
 Aviso Prévio; 
 Atestado Médico Demissional (Verificar data do último Exame); 
 Comunicação de Dispensa; 
 Comunicação de Movimentação do Trabalhador; 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso. 
 

 
 
 
 

Documentos necessários para Quitação 
de Rescisão entre a Empresa e o 

Empregado: 
 
 
 
 



 

 

 
2) - Pedido de Dispensa antes um ano de serviço: 

 
 Carteira de Trabalho; 
 Livro de Registro de Empregado; 
 Extrato do FGTS; 
 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (04 vias); 
 Pedido de Demissão; 
 Liberação do Pagamento do Aviso Prévio Indenizado (Caso a empresa conceda a 

liberação ao funcionário);  
 Atestado Médico Demissional (Verificar data do último Exame); 
 Prova bancária de quitação (Depósito C/C), quando for o caso. 

 

 


