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Trata-se da modernização do 
acesso às informações e dados 

profissionais. 

   
CARTEIRA DE TRABALHO.  S. André, 4 de dezembro de 2017. 

APRENDA COMO ACESSAR O 
APLICATIVO 

A Carteira de Trabalho Digital funciona 
como uma extensão da carteira de 
trabalho física (impressa), que não será 
substituída e continuará existindo, sendo, 
ainda, o documento oficial do 
trabalhador. 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, as atuais e também 
as anteriores, estarão no aplicativo. 
Trata-se da modernização do acesso às 
informações e dados profissionais. 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. Também será possível, por essa 
mesma ferramenta, solicitar a primeira e 
a segunda via da carteira de trabalho 
física. 
 
 
 

COMO BAIXAR O APLICATIVO? 

Para baixar o aplicativo, abra a loja de 
aplicativos do seu smartphone e procure 
por "CTPS Digital". Ou acesse o link para 
download no Android ou no iPhone. É 
preciso ter muito cuidado com os 
resultados de buscas da loja virtual do seu 
smartphone, especialmente no sistema 
operacional Android. Infelizmente, há 
muitos aplicativos que se passam por 
Carteiras de Trabalho Digital e estes 
podem esconder ameaças para roubar 
suas informações. Na dúvida, baixe pelo 
link informado acima. 

COMO OBTER ACESSO A CARTEIRA DE 
TRABALHO DIGITAL? 

Para acessar a Carteira de Trabalho 
Digital é necessário obter a senha de 
acesso no Cidadão BR. Para aqueles que 
não possuem a senha, poderão adquiri-la 
através do Aplicativo da CTPS Digital, ou 
clicando no link a seguir Cidadão BR. Uma 
tela de autorização será aberta para que 
você permita o aplicativo acessar os seus 
dados e documentos.  
 

 

Clique em Autorizo. No ambiente do 
Cidadão BR, você deverá Informar seus 
dados pessoais: CPF, Nome, Data de 
Nascimento, Nome da Mãe, local de 
Nascimento; Se for nascido no exterior, 
selecione Não sou brasileiro. 
Estas informações serão validadas no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS). Caso estejam corretas, você será 
direcionado para responder um 
questionário com cinco perguntas sobre 
seu histórico laboral. Você precisará 
acertar pelo menos quatro das cinco 
perguntas. Após isso, receberá uma senha 
provisória que deverá ser trocada no 
primeiro acesso. Caso tenha dificuldade 
em responder as perguntas, aguarde 24 
horas para uma nova tentativa ou entre 
em contato com a central 135 para auxílio. 
Com este código de acesso e o seu CPF, 
você poderá acessar o aplicativo. Pronto! 
Agora você já sabe como acessar sua 
Carteira de Trabalho Virtual. 
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