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Utilizando a qualificação cadastral

O que é a qualificação cadastral?
Para possibilitar a instituição do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), que visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos trabalhadores que lhe prestam
serviços remunerados, foi desenvolvido o aplicativo de Qualificação Cadastral.
Referido aplicativo permite a empregados, empregadores, contribuintes individuais e facultativos verificar se o Cadastro
de Pessoa Física – CPF e o Número de Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP), estão aptos para serem utilizados
no eSocial.

Como consultar?
1.

Acesse o link http://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml

2. Ao final da página, clique em
3. Digite os dados conforme abaixo:

A consulta pode ser realizada para até 10 empregados simultaneamente. Basta clicar no botão Adicionar conforme
indicado acima.
4. Após finalizar a digitação dos dados, digite os caracteres da figura na caixa e clique no botão Consultar:

Em caso de divergências, o campo Mensagem indica o problema e o campo Orientação indica a possível solução
para o problema:
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Posso consultar em lote?
Em breve será disponibilizada funcionalidade para consulta em lote através de arquivo específico.

Quais são os tipos de divergência?
Divergências relativas ao CPF (situação "suspenso", "nulo" ou "cancelado", ou data de nascimento divergente) - o
aplicativo apresentará a mensagem de direcionamento aos conveniados da RFB, Banco do Brasil e Correios
Divergências relativas ao NIS (CPF ou data de nascimento divergentes) - o usuário deverá estar atento, pois a orientação
será dada de acordo com o ente responsável pelo cadastro do NIS (INSS, CAIXA ou Banco do Brasil).
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Como podemos ajudar?
A missão da Factory IT Solutions é apoiar estrategicamente as empresas na otimização de seus processos de negócio,
na capacitação das pessoas e na adequação de sistemas, potencializando o que há de melhor em cada um destes
elementos.
Especificamente para eSocial nós criamos ofertas de serviços baseadas nos 3 pilares:






Processos
o

Mapeamento de processos com desenho de fluxo padrão BPM

o

Construção de manuais de procedimentos de processos de negócio

o

Elaboração de check list

o

Análise de GAP e implementação de melhorias

Pessoas
o

Palestra de sensibilização sobre o tema voltada a executivos e alta diretoria

o

Treinamento funcional para auxiliares, analistas, coordenadores e gerentes

Sistemas
o

Extração de dados para consulta em lote da qualificação cadastral

o

Plataforma eSocial4All voltada para saneamento colaborativo de funcionários

E qual é a diferença entre qualificação cadastral e saneamento de dados do cadastro de funcionários?

Qualificação Cadastral: valida documentação (CPF, CNIS), data de nascimento e Nome, a fim de
divergências de dados entre as bases das entidades envolvidas no eSocial.
Saneamento de Cadastro: verificação completa dos campos conforme layouts S2100 e S2200,
aplicando a cada um deles as validações definidas no manual 2.1 do eSocial. Entre elas:


Validação se CEP informado pertence ao endereço do cadastro do funcionário.



Se CNH estiver preenchida, data de validade e categoria serão obrigatórios.

RH

Envie um e-mail para contato@factory-it.com.br e descubra os benefícios que a plataforma pode
proporcionar para o saneamento de dados do cadastro de funcionários.
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