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REQUERIMENTO DE PENSÃO

 

Sr. 

Magnífico Reitor do IFSul 

________________________________________
                                                         (nome d

à _________________________________________

na qualidade de _______________________

de pensão, nos termos do seguinte fundamento legal:

________________________________________________

                                              

_______________, _____ de ________________ de _______

____________________________________________
        

 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA: 
 
 

 Certidão (ões) de: Óbito (   ); Casamento (   ); Nascimento (   );
 Sentença de: Separação Judicial (   ); ou Divórcio (   ), constando pensão de alimentos;
 Documentação comprobatória de: Guarda e Responsabilidade (   ); Tutela (   ); Curatela (   ).
 Processo de Aposentadoria ou título de Inatividade;
 Declaração de: Acumulação de pensão (   ); Dependência Econômica (   ), Termo de Designação (   ).
 Outros ___________________________________________________________________________

Nome:

Cargo:  

Telefone:  
  

  

_________________________________________________________________________________________________
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
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PROGEP 
COBEN 

REQUERIMENTO DE PENSÃO 

 

________________________________________________, residente e domiciliado(a)
nome do/da Beneficiário(a)) 

à __________________________________________________________________________

_______________________ do ex-servidor acima qualificado, 

fundamento legal: 

____________________________________________________________

 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento, 

_______________, _____ de ________________ de _______
(Cidade, Data) 

 
 

____________________________________________
        Assinatura do(a) Beneficiário(a) 

 
 
 
 

: Óbito (   ); Casamento (   ); Nascimento (   ); 
: Separação Judicial (   ); ou Divórcio (   ), constando pensão de alimentos; 

Guarda e Responsabilidade (   ); Tutela (   ); Curatela (   ). 
Processo de Aposentadoria ou título de Inatividade; 

Acumulação de pensão (   ); Dependência Econômica (   ), Termo de Designação (   ).
___________________________________________________________________________

 Siape: 

Lotação: 

e-mail: 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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residente e domiciliado(a) 

___________________________________, 

 vem requerer concessão 

____________________________________. 

_______________, _____ de ________________ de _______ 

____________________________________________ 

Acumulação de pensão (   ); Dependência Econômica (   ), Termo de Designação (   ). 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


