
DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

Requerimento para Pensão
DADOS DO REQUERENTE

Nome:   

RG:  Órgão expedidor:  Data de emissão:

Data de Nascimento: CPF:  PIS/PASEP:

Título de Eleitor: Zona: UF: Seção: Dt. de exp.: ____/____/____

Dados bancários - Banco: Agência: Conta Salário: 

Grau de parentesco com o servidor falecido:  

Endereço:  

CEP:  Cidade: 

Telefones (Fixo/Celular):  

E-mail (obrigatório):   

Pelo presente venho solicitar PENSÃO, na forma prevista nos Artigos 215 e 217, da Lei nº 8.112/90,
em virtude de falecimento de _________________________________________, ocorrido em ___/_____/_____

DECLARAÇÃO
 DECLARO, sob as penas da Lei, que: 
(   ) Não recebo pensão de nenhum outro Órgão Público (municipal, estadual ou federal) ou do INSS; 
(   ) Recebo/solicitei outro benefício de pensão no (s) seguinte (s) Órgão (s): ____________________________
Em caso de acúmulo da pensão a ser concedida pela UFG com pensão a ser concedida por outro órgão
público ou pelo INSS, me comprometo a apresentar documento que ateste os termos legais de concessão e
o início do benefício, bem como o contracheque com o valor percebido.

(   ) Não sou aposentado de nenhum outro órgão Público (municipal, estadual ou federal) ou do INSS;
(   ) Sou aposentado do seguinte órgão: ____________________________________
Em caso afirmativo, apresentar documento que ateste os termos legais de concessão e o início do benefício,
bem como o contracheque com o valor percebido. 

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS
DO(A) SERVIDOR(A)/APOSENTADO(A) FALECIDO (A) (CÓPIAS AUTENTICADAS OU 
ACOMPANHADAS DOS ORIGINAIS
 Documento de Identidade e CPF (CNH NÃO SUBSTITUI)
 Certidão de Óbito
DO(S) REQUERENTE(S) (CÓPIAS AUTENTICADAS OU ACOMPANHADAS DOS ORIGINIAIS)
 Documento de Identidade e CPF (CNH NÃO SUBSTITUI)
 Certidão de Casamento Atualizada (com anotação do óbito) /Escritura de união estável (Se conjugue ou 

companheiro(a)  - Certidão de Nascimento (se filho)
 Curatela, relatório médico detalhado comprovando a invalidez (Se filho maior inválido)
 Carteira de identidade e CPF do curador (CNH não substitui) 
 Título de Eleitor (Para maiores de 18 anos - PIS/PASEP - Comprovante de endereço do requerente
 Comprovante da conta salário (Cópia do cartão ou extrato bancário) -Bancos conveniados (BB, CAIXA, 

BRADESCO, BANRISUL, SICREDI, ITAÚ, SANTANDER e SICOOB).

Local e data: 

Assinatura do Requerente: 

  Diretoria de Administração de Pessoas– Universidade Federal de Goiás – Avenida Esperança, S/Nº, Prédio da Reitoria, Campus Samambaia - 74001 970,
Goiânia – GO, Brasil - Fone: (062) 3521-1301


