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INSCRIÇÕES DE DEPENDENTES 

Documentos do esposo/esposa (Casado (a) oficialmente): 

- Certidão de Casamento (cópia e original); 
 
- Carteira de Identidade e CPF (cópia e original); 

 

- Contracheque atualizado. 

Documentos do companheiro/companheira (Não casado (a) oficialmente): 

- Carteira de Identidade e CPF (cópia e original); 
 

- Requerimento do Servidor Titular; 
 
- Escritura Pública de União Estável (em cartório); 

 
- Prova do mesmo domicílio; 

 

- Cópia das Certidões de nascimento do Casal, ou Cópia de Certidão de casamento devidamente 

averbada, com a separação judicial ou divórcio; 
 

- Comprovante de Rendimento (Contra Cheque do Servidor); 
 
- Documento que comprove a Convivência de pelo menos 02 (dois) anos (conta conjunta, cadastro 

em crediário); 
 

- Quaisquer outros documentos que comprovem a união estável. 

Documentos do menor sob guarda: 

- Certidão de Nascimento (cópia e original); 
 
-Último Contracheque;  

 

- Termo de Guarda ou Tutela do pretenso Beneficiário Autenticado em Cartório; 
 
- Declaração de Dependência Econômica (incluso), com assinatura do Segurado, do Dependente e 

duas Testemunhas, reconhecido firma; 
 

- RG e CPF, comprovante de residência das Testemunhas (cópia e original); 
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Documentos do filho inválido (incapaz para trabalho): 

- Carteira Nacional de Identificação do Cidadão e CPF (cópia e original); 
 
- Requerimento do servidor titular; 

 

-  Último contracheque; 
 
- Certidão de nascimento do pretenso beneficiário; 

 

- Laudo médico (original) 
 
- Declaração de dependência econômica (incluso), com assinatura do segurado dependente todas 

reconhecidas em firma; 
 

- RG, CPF e comprovante de residência das Testemunhas (cópia e original); 
 
- Certidão do INSS (nada consta) do pretenso beneficiário; 

 

 

Documentos de dependente universitário: 

- Requerimento do servidor titular; 
 

- Declaração de dependência econômica (incluso), com assinatura do segurado, dependente e duas 

testemunhas todas reconhecidas em firma; 
 

- Cópia dos documentos das testemunhas (RG, CPF e comprovante de residência); 
 
- Documentos pessoais do segurado conferindo com original: RG, CPF, CTPS (foto até a folha 

21), certidão de nascimento; 
 

- Declaração de matrícula e frequência da faculdade (original); 
 
- Certidão negativa para dependente da previdência (INSS); 
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