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Cópia do processo de Averbação (caso tenha feito)
Cópia simples e original do CPF
Cópia simples e original da C. identidade
Cópia simples e original da Certidão de Casamento/ Nascimento ou União Estável
Carteira de Trabalho (parte da foto, verso e numero do PIS/PASEP)
Declaração de tempo de serviço (Regência Sala de Aula, expedida pela SEME) Somente para aposentadoria
especial
Cópia do contracheque (atualizado/ do mês)
Comprovante de residência (atualizado)
Comprovante de dados Bancários: agência/nº da conta (ex: cartão bancário)
Título de Eleitor
CPF do Cônjuge
RG, CPF para filho menor de 18 anos
RG, CPF, Comprovante de matrícula frequência em curso superior para filho maior de 18 anos.
RG, CPF, Laudo médico comprovando a deficiência para filho maior inválido.
Telefone: 3396-7038 – 8 ás 15h
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