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Auditoria Mensal de Verificação de Documentos 
de RH 

 
Objetivos 

Este procedimento visa a fornecer a listagem e formas de auditar os 
conteúdos das pastas dos documentos de recursos humanos (RH), 
objetivando garantir que todos os colaboradores e/ou sócios da AR BANK 
possuam os documentos definidos pela companhia como essenciais em dia 
e regulares. Como a listagem de documentos pode variar devido a legislação, 
que no segmento trabalhista geralmente pode ocorrer de um ano ao outro, 
bem como novas instruções de órgãos reguladores, a meta é ter sempre 
dentro de um ano todas as verificações realizadas e as deficiências corrigidas.   

META = 100% dos integrantes da AR BANK devem ter frequentado o 
treinamento em período não superior a 12 (doze) meses.  

 

Definição 

Para garantir a conferência da documentação, a AR BANK terá um arquivo 
contendo pastas destinadas à documentação de RH, sendo uma pasta por 
integrante / sócio, organizadas por ordem alfabética, que devem conter a 
seguinte listagem abaixo. A listagem e o processo de due dilligence 
(averiguação e pesquisa) de uma contratação ou inclusão no quadro social 
assemelha-se muito às preocupações que devemos ter quando cadastramos 
um novo cliente. Para garantir a autenticidade, os documentos marcados em 
(A) devem possuir cópia autenticada. Ou original (O) assinado: 

 

1- cópia de documento de identificação (A) - RG, carteira de motorista válida 
ou RNE, no caso de estrangeiros 
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2- cópia do CPF e carteira de trabalho 

3- cópia de comprovante de residência não anterior a 90 dias da data de 
entrega à AR BANK (A) (*) – contas de concessionárias públicas ou de 
instituições financeiras  

4- certidão de casamento em caso de estado civil casado (atualizar apenas 
em caso de comunicação de alteração no estado civil) 

5- declaração de politicamente ou não politicamente exposto assinada 
(anexo I a este POP nº 4) (O) 

6- consulta realizada na Serasa e Receita Federal do Brasil (consulta pelo CPF 
na Serasa, bem como comprovante de situação do CPF emitido no site da 
Receita Federal do Brasil, no endereço: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 

7- cópia do contrato de trabalho com a AR BANK 

8 – exame admissional realizado em clinica certificada e cadastrada na AR 
BANK  

9 – Termo de adesão ao Manual de Compliance (ver POP nº 1) 

 

Procedimento 

Como parte dos procedimentos de contratação ou inclusão de novos sócios 
na empresa, é criada uma pasta para centralização da documentação 
referente ao integrante. Na última sexta-feira de cada mês o responsável pela 
auditoria da AR BANK irá conferir nas pastas de cada um dos integrantes da 
AR BANK no arquivo do departamento de Recursos Humanos se na pasta 
consta a documentação acima listada com data de expedição menor que 12 
(doze) meses. 
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Frequência e Controle 

A frequência da checagem deste procedimento é mensal, e o controle é 
realizado pela planilha de auditoria, que é revista na reunião mensal da 
empresa. 

 

 Nome Assinatura Data 
Elaborado por:   ___/___/___ 
Aprovado por:   ___/___/___ 
Implantado por:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
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