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Fluxograma de Admissão para o eSocial

Início Candidato se

Apresenta – R&S

Empresa seleciona  

candidato

Empresa verifica a  

doc/ funcionário

Docs.Ok?

Solicita ao candidato a  

regularização dos docs e  

apresentar comprovante de  

início da regularidade

Não

Empresa cadastra o 

candidato -

Previamente (S-

2190) – só para ter 

matricula – FOPAG 

– RM Vitae  SST

Sim

Encaminha o candidato  para a 

realização dos  exames antes 

daadmissão S 2200 – (S - 2240 )

Qualificação  

cadastral

Encaminha o candidato  

para a realização dos  

treinamentos de SST – (S 

- 2245 )

Fim

2

REQUISIÇÃO DE 
PESSOAL

RM VITAE -ENVIAR  S 
2200, com programação de 

admissão com prazo de 10, 15 
dias, antes da data efetiva 

(admissão ), neste interstício 
realiza o ASO, já com o Nº 

MATRICULA. Caso, não 
CONCRETIZA poderá ser 

excluída S 3000, antes da data 
efetiva de Admissão.

Encaminha para exames  -

ASO, com matricula. S 2240

Treinamento S 2245

PROTOCOLO 
RETORNO

APRO
VADO

APROV
ADO

Mensageria 
recepção na 
FOLHA X SST

INICIO

SIM

NÃO



Fluxograma para Realização de Exames – ASO -

Início

Funcionário é 

cadastrado –

S 2190/2200

*TOTVS - qq

fopag X SST

Cadastro do  

funcionário nos  

ambientes c/ risco

Funcionário é  

encaminhado para  

realização de exames  

conforme o PCMSO

Funcionário  

encaminhado para  

exame

Exames  

complementares

?

Fim

Os riscos descritos na  

Tabela de Ambientes de  

trabalho(S-1060)

Já deverá estar cadastrada a  

descrição real da atividade e  

seu respectivo CBO

Recebimento do  

funcionário p/ triagem

Realiza-se o exame  

clínico
Não

Realiza-se os exames  

complementares
Sim

Realiza-se o exame  

clínico

Funcionário  

liberado

Informações cadastrais já 

no S 2190/2200

alimentação doevento

3

ASO –
OK!

SIM

Carta 
Agradeci

mento NÃO
FOLHA  

-
SETOR



S 2200



S-2240


