
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteira de trabalho digital agora é realidade 
 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda 
pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no setor de serviços, no 
comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. 
 
Visando modernizar o acesso às informações da vida laboral do trabalhador, o Ministério do 
Trabalho (MTb) lança a Carteira de Trabalho Digital.  
 

 

Essa nova ferramenta é uma extensão da 
carteira de trabalho impressa, e está disponível 
para os cidadãos através de um Aplicativo para 
celular nas versões iOS e Android e Web. 
 
Agora, todas as anotações como contratações, 
férias e alterações de salário serão feitas 
eletronicamente. Isso vale para todos os 
contratos de trabalho, novos ou já existentes. 
 

De acordo com o governo, o documento 
digital está previamente emitido para 
todos os brasileiros inscritos no Cadastro 
de Pessoa Física (CPF). 
 
Aliás, com as mudanças, o número do 
CPF passa a ser o número de 
identificação da carteira digital e válido 
também para fins de registro trabalhista, 
segundo o governo.  
 

Para acessar o documento, basta baixar 
gratuitamente o aplicativo na loja virtual 
(Apple Store da Apple e no Play Store do 

Android). Ou acessar via Web, no 
computador, por meio do 

link https://servicos.mte.gov.br/ 
E quem já tem cadastro no sistema 

acesso.gov.br, basta usar seu login e senha 
de acesso no App Carteira de Trabalho Digital. 
 

 

Depois que o trabalhador concluir a 
instalação do aplicativo e abrir a 

carteira digital, verá várias informações, 
como número do PIS, Pasep, da própria 

carteira, além de informações de 
empresas pelas quais já passou. 

Também será possível, pelo App, 
solicitar a primeira e a segunda via da 

carteira de trabalho física. 

Não molha, amassa ou perde: essas são algumas vantagens de fazer o download da 
Carteira de Trabalho Digital diretamente no celular. Além da praticidade, a CCTS digital 
pode ajudar o trabalhador a fiscalizar e acompanhar suas informações junto aos seus 
empregos. 
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Benefícios da Carteira de Trabalho Digital 

A novidade traz inicialmente como 
benefícios a agilidade na solicitação do 
documento, acesso à informação de 
Qualificação Civil e de Contratos de 
trabalho através da integração de diversos 
bancos de dados do governo federal. 
 
O objetivo é facilitar a vida dos 
trabalhadores que terão o documento à 
mão sempre que precisarem fazer uma 
consulta. Todas as experiências 
profissionais formais estarão no aplicativo. 
 

Os benefícios esperados com a Carteira de 
Trabalho Digital são: 
 
- Maior aproveitamento das vagas 
disponíveis, reduzindo o tempo médio de 
atendimento; 
- Agilidade no acesso às informações 
trabalhistas consolidadas em um único 
ambiente, possibilitando ao trabalhador 
fiscalizar seus vínculos trabalhistas; 
- Integração das bases de dados do 
Ministério da Economia. 
 

 

 

O que fazer com a CCTP impressa? 
 
A Carteira de Trabalho em formato físico, 
em papel, deve ser guardada. Ela continua 
sendo um documento para comprovar o 
tempo de trabalho anterior. Mesmo a 
carteira digital podendo mostrar contratos 
antigos, é importante manter a CTPS 
impressa para o caso de haver alguma 
divergência entre as duas versões.  
 

O que é a carteira de trabalho? 
 

 

A Carteira de trabalho e Previdência Social 
(CTPS) foi consolidada em 1932, durante o 
governo de Getúlio Vargas. Desde o início, 
a criação desse documento representou um 
grande passo para a população brasileira, 
que até então não tinham acesso a uma 
série de direitos trabalhistas. 
 
Antes da CTPS, só havia a “carteira de 
trabalhador agrícola” e os empregadores 
mantinham registros dos empregados 
apenas para fins contábeis.  
 

Ao longo da sua história, a carteira de 
trabalho passou por várias mudanças. Desde 
2011, por exemplo, o documento é impresso 
em papel-moeda e conta com todos os 
dados digitalizados. Essa modificação foi 
adotada para evitar fraudes e simplificar o 
acesso dos trabalhadores ao tempo de 
serviços prestados e benefícios. 
 

Reconhecida por suas anotações, a CTPS 
é hoje o único documento a reproduzir a 

vida funcional do trabalhador. É um 
passaporte para que o cidadão tenha 

protegidos direitos trabalhistas e 
previdenciários, como salário regular, 

férias, 13º, repouso remunerado, seguro 
desemprego, FGTS e aposentadoria. 

 

 
O sindicato que é a cara do trabalhador 

Rua Jaceguai, 164, Prado, Belo Horizonte/MG 
CEP: 30411-040 / (31) 2104-5899 

www.sindeac.org.br / sindeac@sindeac.org.br 
@sindeacoficial  

www.facebook.com/sindeac 

http://www.sindeac.org.br/
mailto:/%20sindeac@sindeac.org.br

