
 
CHECK LIST DE PROCESSOS NA SEPLAG. Revisão: 00 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

Processo nº.: 

Órgão de Origem: 

 Sim Não 

Numeração de páginas correta   

Páginas rubricadas    

Carimbo de página em branco   

 

OBJETO DO PROCESSO: 
Concessão de Aposentadoria Por Invalidez 

(        ) Aposentadoria por invalidez;  

Solicitação submetida à prévia análise: 
Em virtude da necessária instrução processual, com base no Decreto Estadual nº 4.125/2009, Instrução 
Normativa nº 04/2016 do TCE e na Lei Previdenciária Nº 7.751/2015, acosta-se a presente solicitação: 

Documentos Necessários: Sim Não 

1. Laudo de inspeção médica atestando a incapacidade para o serviço público – 
SEPLAG* 

  

2. Certidão de tempo de contribuição ou informação do tempo de serviço - SEPLAG*   

3. RG legível ou CNH (Cópia) – Servidor   

4. CPF legível ou CNH (Cópia) – Servidor   

5. Certidão de nascimento ou Certidão de casamento (Cópia) - Servidor   

6. Comprovante de Residência (últimos 2 meses) e Declaração do vínculo quando 
comprovante não estiver no nome do requerente (Cópia) -  Servidor 

  

7. Certidão de Nada Consta da Comissão Permanente de Processos Administrativo 
Disciplinar (CPAD) – Portal do Servidor  

  

8. Declaração de não acumulação de cargo – Portal do Servidor e site SEPLAG   

9. Declaração de afastamento de suas funções - Portal do Servidor e site SEPLAG   

10. Demonstrativo de pagamento do último mês em atividade e ficha financeira do 
último ano em atividade (Cópia) – Portal do Servidor  

  

11. Despacho da secretaria de origem – SVP/RH   

12. Certidão emitida pelo órgão de origem de que o servidor não responde a processo 
Administrativo -  SVP/RH 

  

13. Ato de nomeação ou anotação do contrato de trabalho na CTPS (Original) - 
SVP/RH 

  

14. Ficha funcional atualizada (Último mês) e apostilamentos (Cópia autenticada pelo 
servidor do RH) – SVP/RH e/ou lotação 

  

15. Certidão de atribuições em sala de aula (Professor) – SVP/RH   

16. Onde houver apenas cópia, verificar se possui carimbo de confere com original   

Tem algum deste processo?  Caso afirmativo (acostar o processo original) Sim Não 

Processo de averbação de tempo e serviço (Acostar processo original)   

Processo de licença prêmio se houver (Acostar processo original)   

Licença de interesse particular original (Acostar processo)   

Declaração de grafia correta do nome (Original)   

 
Data: ____ /______/_______ Conferido e Assinado por: _________________________________ 
                                                                                                             Responsável – Matrícula 
 


