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 EDITAL N° 01, DE 10 DE JANEIRO DE 2014  

AUXÍLIO–CRECHE 

PROCESSO SELETIVO 2014 

 

A Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGPLAN torna pública a 

abertura do processo seletivo de candidatos ao benefício auxílio-creche para o ano 

civil de 2014, nas condições estabelecidas neste edital. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º – Toda e qualquer comunicação da SEGPLAN com os candidatos 

ao auxílio-creche, incluindo informações, convocações, divulgação de resultados, 

etc., será feita exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br. 

§1º - É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observância dos 

prazos estabelecidos no presente Edital, bem como o acompanhamento de 

eventuais alterações pela internet, no endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br. 

§2º - O servidor beneficiário do auxílio-creche responde legalmente pela 

veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por ele prestadas e 

pela autenticidade dos documentos apresentados. 

§3° - No caso de dependentes portadores de necessid ades especiais não 

será considerada a idade cronológica, desde que seu desenvolvimento biológico, 

psicossocial e motor, por comprovação emitida por junta médica oficial, corresponde 

à idade mental relativa à faixa etária prevista. 

  

CAPÍTULO II 

DAS BOLSAS 

Seção I – Da Quantidade e Valores 
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Art. 2º – Serão concedidas 1.500 (um mil e quinhentas) unidades do 

auxílio-creche no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a uma unidade por 

família habilitada.   

  

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO SELETIVO 

Seção I - Dos Requisitos para Participação 

 

Art. 3° - Constituem pré- requisitos para concessão  do auxílio-creche: 

I – ter renda familiar mensal bruta inferior ou igual a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais); 

II – ter como dependente filho ou menor sob sua guarda ou tutela, com 

idade entre 06 (seis) meses e 05 (cinco) anos ou portador de necessidades 

especiais, nos termos do § 1° do art. 2° deste Decr eto; 

III – que o dependente do beneficiário esteja devidamente matriculado em 

instituição privada, regularmente autorizada a funcionar, podendo ser creche, 

instituição de educação infantil, ou em instituição especializada no atendimento a 

portadores de necessidades especiais; 

IV – que o dependente do beneficiário não receba benefício de igual 

natureza em outro órgão da administração direta, em autarquia, fundação, empresa 

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

controlada, direta ou indiretamente, pelo poder público estadual, bem como na 

iniciativa privada. 

Art. 4° - O auxílio-creche não será devido ao servi dor: 

I - em usufruto de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou para 

tratar de interesse particular; 

II - quando de sua passagem para inatividade; 

III - em caso de seu falecimento ou de seu dependente beneficiário. 

Art. 5° - Para concessão do auxílio-creche, conside ra-se: 

§1º - Como renda mensal familiar bruta, a soma total da renda bruta no 

mês de todos aqueles que compõem a família com atividade produtiva. 
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§2º - Para efeito de cálculo da renda familiar mensal bruta considera-se 

família ou grupo familiar o conjunto de pessoas que vivem na mesma residência, 

formado pelo servidor candidato ao auxílio-creche; esposo/esposa; 

companheiro/companheira; filha/filho, irmão/irmã de qualquer condição, 

padrasto/madrasta, avô/avó, tutor(a), tutelado(a) ou curador (a), curatelado (a),  em 

atividade produtiva.  

§3º - Para efeito de cálculo da renda bruta mensal: salários, proventos, 

comissões, pró-labore, outros ganhos do trabalho não assalariado, do trabalho 

informal ou autônomo, rendas do patrimônio e quaisquer outros, tais como pensões 

de qualquer natureza, benefícios previdenciários (públicos ou privados), renda 

mensal vitalícia e Benefícios Sociais, salvo seguro desemprego e renda de estágio 

cujo prazo de extinção é igual ou menor que 6 meses, de todos os integrantes do 

grupo familiar, incluindo o servidor. 

 §4º - Para efeito de cálculo da renda per capita, considera-se a renda 

bruta familiar mensal dividida pelo número de membros que compõe o grupo 

familiar.  

§5º - Para comprovação da renda familiar bruta, mencionada no § 3º do 

art. 5º deste Edital, deverá ser apresentada pelo servidor cópia do contracheque ou 

outro documento equivalente, por membro da família, assim como cópia da última 

Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou da Declaração Anual de 

Isento dos membros da família em idade economicamente ativa;   

 

Seção II - Da Inscrição 

 

Art. 6°- As inscrições para participar do processo seletivo serão feitas 

somente pela internet através do endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br, mediante preenchimento do formulário respectivo, 

que poderá ser retificado a qualquer momento, durante o processo seletivo. 

§1° - Antes de efetuar a inscrição, o candidato dev erá certificar-se de que 

preenche todos os requisitos constantes dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto 

8.056/2013 exigidos para a participação da seleção do auxílio-creche. 
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§2° - O formulário de inscrição preenchido deverá s er salvo, impresso e 

guardado pelo candidato, para a apresentação à unidade Vapt Vupt, juntamente com 

os documentos comprobatórios das informações registradas, listados nos incisos I a 

V do art. 8º do Decreto nº 8.056/2013.  

 

Seção III - Da Seleção 

 

Art. 7°- A seleção e classificação dos candidatos i nscritos serão feitas em 

três etapas, a saber: 

I - Etapa 1: Análise e seleção dos formulários de inscrição e seleção dos 

candidatos que preencherem os requisitos estabelecidos respeitando o número de 

vagas disponíveis; 

II - Etapa 2: Apresentação dos documentos exigidos no anexo I deste 

Edital; 

III - Etapa 3: Análise dos documentos exigidos na etapa 2, dos candidatos, 

cujos formulários foram selecionados na 1ª etapa,  excluindo-se os candidatos que 

não os apresentarem, no prazo fixado, os documentos, e aqueles cujos documentos 

apresentados não sejam aptos para a finalidade a que se destinam; 

IV - Etapa 4: Classificação final e publicação da lista dos candidatos 

selecionados de acordo com o número de vagas disponíveis. 

 

Art. 8° - Caso o número de servidores habilitados a  receberem o benefício 

seja superior ao número de unidades disponíveis, serão selecionados por ordem de 

preferência, o servidor: 

I – com menor renda familiar bruta; 

II – com menor renda familiar per capita; 

III – com maior número de dependentes; 

IV - com maior carga horária; 

V – com família monoparental; 

VI – viúvo (a); 

VII – mais idoso. 
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Parágrafo único - Caso o número de servidores aptos a entregar 

documentação de habilitação ao benefício seja inferior à quantidade de unidades 

disponíveis, será realizada uma nova chamada, para o seu preenchimento total. 

 

Seção IV - Da Entrega da Documentação 

 

Art. 9°- Serão convocados na ordem crescente da cla ssificação 

alcançada, candidatos em número suficiente para o preenchimento do quantitativo 

de unidades disponíveis. 

§1° - A convocação para a entrega de documentos ser á feita, 

exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br, ficando os candidatos responsáveis pela entrega da 

documentação exigida (anexo I). 

§2° - O candidato convocado para entrega da documen tação deverá 

comparecer na unidade Vapt Vupt na data e horário indicados no endereço 

eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br, munido de todos os documentos 

exigidos, importando, o não comparecimento e a não entrega da documentação, em 

desclassificação imediata.  

§3° - Somente os candidatos pré-selecionados na pri meira triagem, 

realizada com base nas informações prestadas no formulário de inscrição, serão 

convocados para a entrega dos documentos. 

§ 4° - Somente os candidatos convocados estarão obr igados a entregar 

os documentos. 

Seção V - Da Divulgação dos Resultados 

 

Art. 10° - O resultado da seleção e classificação d os candidatos será 

divulgado pela internet, no endereço eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br  e no 

Diário Oficial do Estado de Goiás .  
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CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS 

 

Art. 11º – Eventuais recursos de candidatos não classificados deverão ser 

interpostos via e-mail (portaldoservidor@segplan.go.gov.br), ao Gabinete de Gestão 

de Benefícios ao Servidor e Relações Sindicais. 

§1º - O recurso deverá ser fundamentado e indicar, no mínimo, o nome do 

candidato, número da inscrição e C.P.F/MF. 

I – os recursos a que se refere o artigo 11 do presente Edital, serão 

analisados e julgados em no prazo de 10 (dez) dias. 

§2º - O resultado do recurso será publicado no endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br.  

 

CAPÍTULO VI 

DA DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 12° – Será desclassificado do Processo Seletiv o de que trata este 

Edital, o candidato que:  

a) Não comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos 

incisos de I a IV do art. 3º do Decreto n° 8.056/20 13, para a concessão do auxílio-

creche;  

b) Não apresentar no local e data prevista, neste Edital, o formulário de 

inscrição preenchido e documentação exigida.  

 

CAPÍTULO VII 

DA PERMANÊNCIA 

 

Art. 13° – A concessão do auxílio-creche é anual, d esde a concessão até 

a última parcela do ano letivo.  
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Parágrafo único - o auxílio poderá ser suspenso, a pedido do beneficiário, 

por até 01 (um) semestre seguido ou alternado, mediante requerimento escrito à 

administradora do benefício, com a necessária justificativa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CANCELAMENTO 

 

Art. 14° – O benefício auxílio-creche será cancelad o: 

I - em caso de constatação de falsidade da informação prestada pelo 

servidor ou do grupo familiar, ou de inidoneidade de documentação apresentada, o 

dependente beneficiário terá o benefício cancelado, e a qualquer tempo; 

II – quando da não apresentação de documentação solicitada, mesmo 

que durante a fase de análise documental; 

III – pela incompatibilidade de renda e/ou omissão de informação 

constatada quando da análise documental, quer seja por meio de documentos ou 

informação obtida junto ao grupo familiar; 

IV – quando não atender ao menos um dos Requisitos listados no inciso 

II; 

V - quando detectado, a qualquer tempo, que o servidor é favorecido de 

benefício de igual natureza em outro órgão da administração pública direta, 

autárquica, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, inclusive 

suas subsidiárias, ou sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo Poder 

Público Estadual, bem como na iniciativa privada; 

VI - a pedido do servidor.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15° – A inscrição para concessão do auxílio-cr eche implica na: 

I - aceitação das normas estabelecidas na Lei 18.092, de 17 de julho de 

2013, no Decreto nº 8.056/2013 e no presente Edital e seus anexos; 
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II - a entrega da documentação, dentro do prazo aqui estabelecido, não 

garante, por si só, que o servidor terá a concessão do benefício; 

III - a vigência da concessão do benefício compreende todo o ano letivo 

de 2014: 

IV - os servidores que não entregarem a documentação, dentro do prazo 

aqui estabelecido, não terão o seu pedido de concessão do auxílio-creche avaliado, 

independente de justificativa, não cabendo recurso; 

V - encerrado o processo seletivo, não haverá prazo adicional para 

complementação de informações e juntada de novos documentos, podendo haver 

prorrogação para preenchimento de unidades excedentes; 

VI - no anexo I, deste Edital, estão relacionados todos os documentos a 

serem entregues pelo candidato quando convocado (cópias autenticadas ou simples 

acompanhada do original), com o formulário de inscrição, disponibilizado no 

endereço eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br que deverá estar 

completamente preenchido. 
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CAPÍTULO VII 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

DATA EVENTO LOCAL  
20/01 à 

30/01/2014 
Período de Inscrições www.portaldoservidor.go.gov.br 

31/01/2014 Divulgação da lista dos convocados www.portaldoservidor.go.gov.br 
03/02 à 

13/02/2014 
Período para entrega da 
documentação Unidades Vapt Vupt`s  

06/03/2014 Divulgação do Resultado no site www.portaldoservidor.go.gov.br  
10/03/2014 Divulgação do Resultado no Diário 

Oficial Diário Oficial do Estado de Goiás 

11/03 à 
18/03/2014 Período para entrada de recursos Email: 

portaldoservidor@segplan.go.gov.br 

28/03/2014 Publicação do resultado dos recursos www.portaldoservidor.go.gov.br 
 

02/04/2014 Publicação do resultado final www.portaldoservidor.go.gov.br 
e Diário Oficial 

 
 

Goiânia, 10 de janeiro de 2014 
 
 
 
 

OTÁVIO ALEXANDRE DA SILVA 
Superintendente Executivo 

Lei n° 17.257/2011 
Portaria nº 001/2014-GAB 

 
 
 
 

BRUNO PERILLO PHILOCREON 
Chefe de Gabinete de Gestão  

 
 
 
 

ROSA MARIA DONZELLI BORGES  
Presidente da Comissão Técnica do Auxílio-creche 

Portaria n° 005/ 2014- Gab 
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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 
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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. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE PE NSÃO 

ALIMENTÍCIA OU AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

Pela presente DECLARAÇÃO, EU _______________________________ 

___________________________________________________________________, 

nacionalidade _______________________ estado civil________________ residente 

e domiciliado (a) _____________________________________________________ 

___________________________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade n.º____________, Órgão Expedidor _________, CPF 

n.º_________________,ocupante do Cargo ________________________________ 

______________________, lotado(a) no Órgão 

__________________________________________________, participante no 

Processo Seletivo para Concessão de Auxílio-creche, coordenado pela Secretaria 

de Gestão e Planejamento, declaro que recebo mensalmente o valor de 

R$____________(_________________________________________________) 

referente a ( ) pensão alimentícia ( ) auxílio financeiro para a subsistência do meu 

dependente. 

 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações p restadas e declaro estar 

ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artig o 299 do Código Penal. 

 

 

_______________, ___ de _____________ de _______. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor (a) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

 

Declaramos para os devidos fins que o dependente__________________________   

____________________________________, encontra-se regularmente matriculada 

na seguinte instituição de ensino ou creche_________________________________ 

_______________________________,CNPJ_______________________________, 

Resolução de Autorização Nº_________________________,  situada no endereço: 

__________________________________________________________na Cidade 

de :_____________________, no Estado de: ______________. 

 

Tendo freqüentado regularmente esta instituição no período de _________________ 

a _________________. 

 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações p restadas e declaro estar 

ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artig o 299 do Código Penal. 

 

 

_______________, ___ de _____________ de _______. 

 

 

________________________________________ 

Responsável pela Instituição ou Creche 

(Assinatura com carimbo) 
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ANEXO IV  

 DECLARAÇÃO DE NÃO FAVORECIMENTO EM OUTRO BENEFICIO  DE IGUAL 

NATUREZA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

A empresa ou órgão ___________________________________________ 

inscrita no CNPJ N° __________________________, sit uada no endereço: 

___________________________________________________________________, 

na Cidade de: ________________________, no Estado de :___________________ 

Declara para fim de inscrição do Auxílio-creche que o funcionário (a)_____________ 

____________________________________, nacionalidade __________________, 

Estado civil __________________, portador do CPF N° _____________________,  

e RG N°: ______________________,  não recebe Auxíli o-creche ou benefício 

similar desta empresa ou órgão empregador. 

 

Assumo inteira responsabilidade pelas informações p restadas e declaro estar 

ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artig o 299 do Código Penal. 

 

 

______________________, ______ de ________________ de _____________ 

 

 

Ass: _________________________________ 

Carimbo da Empresa/órgão ou departamento com identi ficação de declarante 
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ANEXO V 

 TERMO DE COMPROMISSO 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, 

___________________________________________________________________, 

nacionalidade ______________________, estado civil _______________________,  

residente e domiciliado (a) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade n.º__________________, Órgão Expedidor 

______________, CPF n.º__________________________, ocupante do Cargo 

____________________________________________lotado(a) no Órgão 

___________________________________________________________________,  

tendo sido convocado (a) em Processo Seletivo para a Concessão do Auxílio-

creche, assumo voluntariamente o compromisso de: 

1 - Sob pena de devolução dos valores, recebidos indevidamente, deverá informar, 

o limite de idade para o gozo do benefício, ao Gabinete de Gestão de Benefícios ao 

Servidor e Relações Sindicais, em até (05) cinco dias úteis da data em que o 

dependente beneficiário completar a idade limite conforme o artigo 19 do decreto n° 

8.056/2013. 

2 - Sob pena de suspensão do benefício apresentar, trimestralmente, à Unidade de 

Recursos Humanos de seu respectivo órgão de lotação, atestado de freqüência, 

fornecido em papel timbrado, com assinado pelo responsável da instituição 

contratada e comprovantes dos pagamentos das mensalidades do respectivo 

trimestre. 

3 - Caso não apresente os documentos exigidos no caput do artigo 20, do Decreto 

n° 8.056/2013, no prazo de trinta dias após o trime stre, o auxílio-creche será 

excluído definitivamente. 



  
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 16 de 17 

 

4 - O não comparecimento do dependente na Instituição contratada, por um período 

superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, sem motivo comprovado, poderá ser causa 

de suspensão do benefício a partir da data da ocorrência do fato e, após o devido 

processo legal, ensejará, caso comprovado, a exclusão do servidor da lista de 

beneficiários do auxílio-creche.   

5 - O auxílio poderá ser suspenso, a pedido do beneficiário, por até 01 (um) 

semestre seguido ou alternado, mediante requerimento escrito à administradora do 

benefício, com a necessária justificativa. 

6 - Constatados indícios de infração ou situação excludente, a SEGPLAN 

suspenderá imediatamente o pagamento do benefício, restabelecendo-o 

integralmente ao final do procedimento administrativo, se comprovada à inexistência 

de infração ou situação excludente. 

7 - Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando à obtenção ou concessão 

do auxílio-creche, o responsável estará sujeito a sanções penais e demais 

cominações legais cabíveis; 

8 - A exclusão do beneficiário será precedida de procedimento administrativo, 

observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

9 - Outras irregularidades ou denúncias deverão ser apuradas pelo Gabinete de 

Gestão de Benefícios ao Servidor e Relações Sindicais da SEGPLAN. 

10 - O período para a manutenção do Auxílio-creche será anual, em data e 

condições a serem fixadas em Edital. 

11 - A transferência do dependente de uma Instituição para outra deverá atender ao 

disposto no Inciso III, do Artigo 3º do Decreto 8.056/2013, e sua aprovação pelo 

Gabinete de Gestão de Serviços Públicos e Qualidade no Atendimento.  

12 - O servidor cedido ou requisitado para os Poderes Judiciário, Legislativo, para 

órgãos ou entidades da União, Municípios e Distrito Federal ou ainda, para outras 

unidades da federação terão o benefício mantido desde que atendidas todas as 
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condições previstas neste Edital e no Decreto n° 8. 056/2013, e que o ônus seja para 

a origem do servidor cedido.  

Declaro conhecer e estar de acordo com o teor deste  instrumento. 

Fica eleito o Foro de Goiânia-GO para dirimir todas  as questões 

porventura decorrentes deste Termo de Compromisso. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


