
 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE ASSOCIADO DA AABB SÃO PAULO 
 

 
Associado Efetivo - Documentos de Admissão 
 

• Cópia da Carteira Funcional do Banco do Brasil (frente e verso) 

• Cópia do RG e do CPF do(a) funcionário(a) e do cônjuge 

• Cópia da Certidão de Casamento, Certidão Marital ou Contrato de União Estável (emitido por Cartório) 

• 1 foto (3x4) do titular e de cada dependente 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou RG dos filhos 

• Comprovante de residência em nome do titular 

   

 

Associado Parente - Documentos para Admissão 
 

• Cópia da Funcional ou Hollerith da PREVI do parente funcionário do Banco do Brasil 

• Cópia de documentos que comprovem parentesco 

• Cópia do RG (não é válida a CNH) e do CPF do candidato a associado e do cônjuge 

• Cópia da Certidão de Casamento, Certidão Marital ou Contrato de União Estável (emitido por Cartório) 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou RG dos filhos 

• 1 foto (3x4) do titular e de cada dependente 

• Hollerith do titular (do candidato a associado) 

• Taxa de pesquisa - R$ 38,00 (titular); R$ 38,00 (cônjuge); R$ 19,00 (dependente maior de 18 anos) 

• Comprovante de residência em nome do titular 

   

 

Associado Especial Mediante Convênio - Documentos para Admissão 
 

• Cópia do CPF e RG (não é válida a CNH) do titular e cônjuge 

• Cópia da Certidão de Casamento, Certidão Marital ou Contrato de União Estável (emitido por Cartório) 

• Cópia do RG ou da Certidão de Nascimento dos filhos 

• 1 foto (3x4) do titular e de cada dependente 

• Comprovante de residência em nome do titular 

• Assinatura e carimbo do(a) Gerente de Recursos Humanos da subsidiária do Banco do Brasil na ficha 

do proponente a associado 

• Taxa de pesquisa - R$ 38,00 (titular); R$ 38,00 (cônjuge); R$ 19,00 (dependente maior de 18 anos) 

• Hollerith do titular (do candidato a associado) 

• Termo de adesão ao Convênio (retirar com a Secretaria Geral ou diretamente no RH da subsidiária) 


