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ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser apres entados em 

cópia autenticada ou simples acompanhada do origina l, anexar ao formulário 

de inscrição.  

1 - Documento de Identificação Oficial com foto e do CPF do servidor 

solicitante, caso seja casado, da certidão de registro civil (casamento), caso não seja 

casado oficialmente, aceitar-se-á, comprovante de união estável devidamente 

registrado; 

2 - Certidão de nascimento dos dependentes, do termo de guarda ou 

tutela, se necessário, do cartão de vacinação do dependente; 

3 - Laudo médico, no caso de dependente especial, emitido por junta 

médica oficial; 

4 - Contracheque, pró-labore, recibo autônomo ou outro documento 

comprobatório de renda, por membro da família, quando houver, ou da Carteira de 

Trabalho na inexistência destes, no caso de trabalhador autônomo, será aceito o 

extrato bancário do mês anterior ao da inscrição, com declaração de rendimento 

fornecida por um contador; 

5 - Declaração de contribuição financeira, anexo II , através de pensão 

alimentícia ou auxílio financeiro, quando for o caso; 

6  - Declaração emitida pela instituição de ensino ou creche, que o 

dependente beneficiário esteja devidamente matriculado, anexo III; 

7 - Última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou da 

Declaração Anual de Isento dos membros da família em idade economicamente 

ativa; 

8 - Resolução do respectivo Conselho Educacional ou equivalente que 

autoriza o funcionamento da instituição educacional ou creche. No caso da 

Instituição Educacional ou creche não ter ainda a mencionada Resolução, será 

aceita a declaração comprobatória de processo, em tramitação do referido órgão, de 



  
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
GABINETE DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO SERVIDOR E RELAÇÕES SINDICAIS 

 

__________________________________________________________________________________ 
Av. República do Líbano nº. 1945  – 4º. Andar – Setor Oeste- CEP 74125-125 – GOIÂNIA – GO 

Telefone: (62) 3201 6518 
Página 2 de 2 

 

solicitação de autorização de funcionamento ou renovação (Cópia a ser solicitada na 

instituição em que o dependente beneficiário está matriculado).  

9 - Declaração de que o dependente não seja favorecido por benefício de 

igual natureza em outro órgão da administração direta, autárquica ou funcional, 

empresa pública, sociedade de economia mista, inclusive suas subsidiárias ou 

sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo poder público estadual, bem 

como na iniciativa privada. Esta declaração será emitida pela empresa ou órgão na 

qual o funcionário cônjuge exerça suas atividades, anexo IV ;  

10 - Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado, anexo 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


