
AGENDAMENTO DE 
HOMOLOGAÇÕES ON LINE

Sistema AgendaWeb



Sistema Operacional

• A agendaWeb foi desenvolvida para facilitar o
“agendamento” das homologações feitas na
sede do sindicato.

• O sistema é simples, ágil e fácil.

• Você poderá escolher o dia e horário da sua
homologação, desde que esteja dentro dos
prazos conforme CCT, Art. 477 da CLT e
Instrução Normativa nº 15 do M.T.E.



Escritório própria 
empresa e CNPJ

Escritório de 
Contabilidade

Informar o CNPJ do 
escritório de 
contabilidade



DADOS DA EMPRESA

Dados da empresa 
e/ou escritório



AVISO PREVIO

Após preenchido os dados 
clique aqui.



Escolha de dia e horário
Selecione o lápis da data e horário desejado

Clique aqui

Apenas irão aparecer as datas e horários disponíveis no prazo 



Preencha os dados do funcionário

Clique em enviar

Preencher dados



AGENDAMENTO FINALIZADO
IMPRIMIR COMPRAVANTE

CLIQUE IMPRIMIR

Veja relação de documentos necessários no link do site.



Duvidas no 1º Acesso ligue: 3231-9044

• Empresas e escritórios: Os responsáveis pela
marcação deverão cadastrar uma senha e
usuário no qual será utilizado toda vez que
acessar o sistema.

• Caso não consigam cadastrar a senha em seu
primeiro acesso entre em contato conosco e
fale com a Leide/Jeniffer (CPD) para redefinir a
senha.



Sistema auto explicativo

• O passo a passo está na tela inicial.

• O agendamento através da agendaWeb NÃO
será permitido nas seguintes ocasiões:

Remarcações

Agendamentos fora do prazo conforme
cláusula 24º da CCT em vigor que é 15 dias
corridos no caso de aviso cumprido e 05 cinco
dias em caso de aviso indenizado ou
equivalente.



A partir de 01/02/2015 a agendaweb 
está disponível para acesso de todos.

Ressalta-se que a partir desta data NÃO será
mais utilizado agendamento via fax, que passará
a ser realizado pessoalmente ou através da
AgendaWeb. O Fax será extinto.

Ou seja

Para agendamentos de homologação somente
on-line e pessoalmente.


