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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO

CARTÃO FUTURO
O sistema permite o cadastro do CARTÃO FUTURO pela pessoa jurídica, em cumprimento a Lei 20328/2020, na qual o governo manterá o emprego dos jovens
aprendizes (idade entre 14 a 18 anos) durante a pandemia. O subsídio de complementação será entre R$ 300,00 e R$ 500,00 pelo prazo de 90 dias.

➔ COMO CADASTRAR CARTÃO FUTURO

Nesta tela inicial do aplicativo o empregador, para cadastrar a solicitação do cartão futuro, deverá clicar no botão
seguida aparecerá a seguinte página:

e em

Nesta página selecionar todos os termos de aceitação constantes na respectiva Declarações e Autorizações e em seguida clicar no botão
abre-se a tela Central de Segurança para acessar o sistema para cadastro do cartão futuro:

e

Nesta tela escolher uma opção de login (opções destacadas em verde), preencher os demais campos e clicar no botão
aparecerá a seguinte tela (observação: para melhor visualização, a tela de cadastro foi dividida em dois prints):

e em seguida

Preencher todos os campos (cont.) :

Após o preenchimento de todos os campos do cadastro do cartão futuro com os principais dados da empresa, clicar no botão

e

aparecerá a seguinte tela com o Menu Minha Empresa com os demais dados da empresa cadastrada, a serem cadastrados:

➔

Cadastrar Lista de Contatos da Minha Empresa

No Menu Minha Empresa, selecionar a opção

para cadastrar a lista de contatos da empresa e aparecerá a respectiva tela (observar que a tela para

cadastro da lista de contatos da empresa aparecerá automaticamente após a finalização do cadastro da empresa):

Nesta tela, para cadastrar um ou mais contatos da empresa, clicar no botão

Após informar o(s) tipo(s) e o(s) número(s) do(s) contato(s) da empresa, clicar no botão

e abre-se a respectiva tela:

e aparecerá a seguinte tabela:

Observar que cada vez que clicar no botão

, o sistema permite cadastrar cada tipo (celular, fixo, Whatsapp) de contato da empresa. Ao finalizar o

cadastro aparecerá uma tabela (destacada em vermelho) com todos os contatos da empresa que foram cadastrados.
Ainda nesta tabela, o sistema permite a utilização dos seguintes botões:
- para alterar os dados de um contato, clicar neste botão e abre-se a tela:

Alterar o(s) dado(s) do(s) contato(s) e clicar no botão

para efetivação.

- para excluir um contato, basta clicar neste botão e abre-se a seguinte janela:

Para confirmar a exclusão do contato, clicar no botão
➔

.

Cadastrar Lista de Documentos do Empregador

No Menu Minha Empresa, selecionar a opção

para cadastrar os documentos da empresa que serão necessários para a obtenção do cartão futuro e

aparecerá a respectiva tela:

Nesta tela, para cadastrar um ou mais documentos do empregador, clicar no botão

e abre-se a respectiva tela:

Após informar e anexar todo(s) o(s) tipo(s) de documento(s) da empresa, clicar no botão

e aparecerá a seguinte tabela:

Observar que cada vez que clicar no botão

, o sistema permite cadastrar um tipo de documento do empregador. Ao finalizar o cadastro aparecerá

uma tabela (destacada em vermelho) com todos os documentos (destacados em verde) da empresa que foram cadastrados.
Ainda nesta tabela, o sistema permite a utilização dos seguintes botões:
- para alterar e/ou visualizar o documento, clicar neste botão e abre-se a tela:

Nesta tela o sistema permite, ao clicar no botão
E, para visualização dos dados do

que seja possível baixar o arquivo com um novo documento em substituição ao arquivo atual.
que contém o documento atual, basta clicar no nome do documento (destacado em vermelho) e abre-se uma

janela que possibilita abrir o referido arquivo.
Após alterar/substituir o arquivo que contém o documento, clicar no botão

para efetivação.

- para excluir um arquivo que contém o documento, basta clicar neste botão e abre-se a seguinte janela:

Para confirmar a exclusão do documento, clicar no botão

.

ATENÇÃO !!!! Observar que na tela Lista de Documentos do Empregador o sistema permite a busca rápida de um determinado documento na tabela que
contém listados os documentos cadastrados da empresa, através do campo

Para uma busca rápida, escrever no campo

(destacado em rosa), conforme descrito no exemplo a seguir:

o nome, ou uma parte principal do nome do documento e em seguida o respectivo documento aparecerá

para atualização, alteração ou exclusão (utilizar os botões

e

constantes na tabela).

➔

Cadastrar Lista de Sócio

No Menu Minha Empresa, selecionar a opção

para cadastrar a lista dos sócios da empresa que a obterá o cartão futuro e aparecerá a respectiva tela:

Nesta tela, para cadastrar um ou mais documentos do empregador, clicar no botão

e abre-se a respectiva tela:

Após informar o(s) nome(s) e os principais documentos de identificação do(s) sócio(s) da empresa, clicar no botão

e aparecerá a seguinte tabela:

Observar que cada vez que clicar no botão

, o sistema permite cadastrar um sócio do empregador. Ao finalizar o cadastro aparecerá uma tabela

(destacada em vermelho) com o nome de todos os sócios (destacados em verde) da empresa que foram cadastrados.
Ainda nesta tabela, o sistema permite a utilização dos seguintes botões:
- para alterar os dados do sócio da empresa, clicar neste botão e abre-se a tela:

Alterar o(s) dado(s) do sócio e clicar no botão

para efetivação.

- para excluir o cadastro de um sócio, basta clicar neste botão e abre-se a seguinte janela:

Para confirmar a exclusão do contato, clicar no botão

.

ATENÇÃO !!!! Observar que na tela Lista de Sócio o sistema permite a busca rápida de um determinado sócio na tabela que contém listados todos os sócios
cadastrados da empresa, através do campo

(destacado em rosa), conforme descrito no exemplo a seguir:

Para uma busca rápida, escrever no campo

o nome, ou uma parte principal do nome do sócio e em seguida o respectivo nome aparecerá para

atualização, alteração ou exclusão (utilizar os botões

e

constantes na tabela).

➔

Cadastrar Lista de Aprendiz

No Menu Minha Empresa, selecionar a opção

para cadastrar a lista dos aprendizes da empresa que serão beneficiados com o cartão futuro e

aparecerá a respectiva tela:

Nesta tela, o sistema permite que ao clicar no botão

abrir uma tela, a partir da qual é possível o cadastro dos 2 seguintes Tipos de Aprendizes:

1. Para cadastrar Aprendiz NOVO:Nesta tela, primeiramente selecionar no campo
principais documentos e informações para o cadastro do novo aprendiz e clicar no botão

o tipo NOVO e preencher os demais campos com os
para efetivação.

2. Para cadastrar Aprendiz ATUAL:

Nesta tela, primeiramente selecionar no campo
cadastro do atual aprendiz e clicar no botão

o tipo ATUAL e preencher os demais campos com os principais documentos e informações para o
para efetivação.

Após informar os nomes,os principais documentos de identificação e as datas de inicial e/ou final de contratação dos jovens aprendizes novos e/ou atuais da
empresa, clicar no botão

e aparecerá a seguinte tabela:

Observar que cada vez que clicar no botão

, o sistema permite cadastrar um jovem aprendiz novo ou atual do empregador. Ao finalizar o cadastro

aparecerá uma tabela (destacada em vermelho) com o nome de todos os jovens aprendizes (destacados em verde) da empresa que foram cadastrados.
Ainda nesta tabela, o sistema permite a utilização dos seguintes botões:
- para alterar os dados do jovem aprendiz da empresa, clicar neste botão e abre-se a tela:

Alterar o(s) dado(s) do jovem aprendiz Atual e/ou Novo e clicar no botão

para efetivação.

- para excluir o cadastro de um jovem aprendiz Atual e/ou Novo, basta clicar neste botão e abre-se a seguinte janela:

Para confirmar a exclusão do cadastro de um jovem aprendiz Atual e/ou Novo, clicar no botão

.

ATENÇÃO !!!! Observar que na tela Lista de Aprendiz o sistema permite a busca rápida de um determinado jovem aprendiz na tabela que contém listados
todos os jovens aprendizes cadastrados da empresa, através do campo

(destacado em rosa), conforme descrito no exemplo a seguir:

Para uma busca rápida, escrever no campo

o nome, ou uma parte principal do nome do jovem aprendiz e em seguida o respectivo nome aparecerá

para atualização, alteração ou exclusão (utilizar os botões

e

constantes na tabela).

➔

Cadastrar Documentos Aprendiz

No Menu Minha Empresa, selecionar a opção

para cadastrar os documentos dos jovens aprendizes da empresa que serão necessários para a

obtenção do cartão futuro e aparecerá a respectiva tela:

Observar que nesta tela aparece uma tabela (destacada em vermelho) com o nome de todos os jovens aprendizes a empresa que foram cadastrados para o
cadastro dos documentos do jovem aprendiz, para isso o sistema permite a utilização do seguinte botão:

- para cadastrar os documentos do jovem aprendiz da empresa, clicar neste botão e abre-se a tela:

Nesta tela, o sistema permite o cadastro de um ou mais documentos do jovem aprendiz, mas para isso é preciso selecionar previamente cada jovem aprendiz
na tela Lista de Aprendiz e cujo nome (destacado em vermelho) aparecerá no topo desta tela em seguida clicar no botão
tela:

e abre-se a respectiva

Após informar e anexar todo(s) o(s) tipo(s) de documento(s) de todos os jovens aprendizes da empresa, clicar no botão

para efetivação.

Mas observar que aparecerá uma tabela exclusiva (destacada em veremelho) para cada jovem aprendiz com os seus respectivos documentos cadastrados,
conforme exemplo mostrado a seguir:

Nesta tela, como já descrito, contém somente a lista de documentos (destacados em verde) de um jovem aprendiz específico, que foi anteriormente selecionado
na tela Lista de Aprendiz.
Ainda nesta tela, o sistema permite a utilização dos seguintes botões:
- para alterar e/ou visualizar os dados do(s) documento(s) do jovem aprendiz da empresa, clicar neste botão e abre-se a tela:

Nesta tela o sistema permite, ao clicar no botão

que seja possível baixar o arquivo com um novo documento

substituição ao arquivo atual. E, para visualização dos dados do

que contém o documento atual, basta clicar no nome do documento (destacado em

vermelho) e abre-se uma janela que possibilita abrir o referido arquivo.
Após alterar/substituir o arquivo que contém o documento, clicar no botão

do jovem aprendiz em

para efetivação.

- para excluir um arquivo que contém o documento do jovem aprendiz, basta clicar neste botão e abre-se a seguinte janela:

Para confirmar a exclusão do documento, clicar no botão

.

ATENÇÃO !!!! Observar que na tela Lista de Documentos do Aprendiz o sistema permite a busca rápida de um determinado documento na tabela que contém
listados os documentos cadastrados jovem aprendiz, através do campo

Para uma busca rápida, escrever no campo

(destacado em rosa), conforme descrito no exemplo a seguir:

o nome, ou uma parte principal do documento que pertence ao jovem aprendiz e em seguida o respectivo

documento aparecerá para atualização, alteração ou exclusão (utilizar os botões

e

constantes na tabela).

