
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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Requerimento de Aposentadoria Voluntária 

 

Dados do servidor requerente 

Nome completo: 

Nome social (se utilizar): 

Matrícula SIAPE: CPF: RG: 

Cargo: Lotação: Classe: Padrão: 

Ramal: Data de nascimento: 

Endereço residencial: 

Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone residencial: Celular: 

E-mail institucional: E-mail particular: 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

À PROGEP, 

Solicito minha aposentadoria voluntária nos termos da legislação assinalada a seguir: 

Assinalar fundamento para aposentadoria 

 
[ ] Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41, de 
2003 

Aposentadoria com cálculo de provento integral pela média das remunerações – índice de reajustes 
RGPS. Requisitos necessários: 
a) idade mínima (60 anos/homem, 55 anos/mulher); 
b) tempo de contribuição (35 anos/homem, 30 anos/mulher); 
c) tempo no serviço público (10 anos); 
d) tempo no cargo em que se dará a aposentadoria (5 anos). 

[ ] Art. 40, §1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41, de 

2003 
Aposentadoria por idade com cálculo de provento proporcional ao tempo de contribuição, pela média das 
remunerações - índice de reajustes RGPS. 
Requisitos necessários: 
a) idade mínima (65 anos/homem, 60 anos/mulher); 
b) tempo de contribuição (35 anos/homem, 30 anos/mulher); 
c) tempo no serviço público (10 anos); 
d) tempo no cargo em que se dará a aposentadoria (5 anos). 

[ ] Art. 2º da EC nº 41, de 2003 
Aposentadoria com cálculo de provento proporcional a idade exigida, pela média das remunerações – 
índice de reajustes RGPS. 
Requisitos necessários: 

a) idade mínima (53 anos/homem, 48 anos/mulher); 
b) tempo no cargo em que se dará a aposentadoria (5 anos); 
c) tempo de contribuição (35 anos/homem, 30 anos/mulher); 
d) pedágio (adicional de 20% sobre o tempo de contribuição que em 16/12/1998, faltaria para atingir o 
tempo mínimo exigido); 
e) bônus (acréscimo de 17%, se professor, 20%, se professora, sobre o tempo computado até 
16/12/1998, desde que todo o tempo de serviço/contribuição tenha sido de efetivo exercício nas funções 
de magistério); 
f) ingresso no serviço público até 16/12/1998. 



[ ] Art. 3ºA da EC nº 41, de 2003 
Cumprimento dos requisitos previstos nas regras abaixo, enquanto encontravam-se em vigor. 
a) Art. 40 da Constituição Federal, redação original; 
b) Art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998; 
c) Art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 

[ ] Art. 6º da EC nº 41, de 2003 
Aposentadoria com cálculo de provento integral com paridade. Requisitos necessários: 
a) idade mínima (60 anos/homem, 55 anos/mulher); 
b) tempo de contribuição (35 anos/homem, 30 anos/mulher); 
c) tempo no serviço público (20 anos); 

d) tempo na carreira (10 anos); 
f) tempo no cargo em que se der a aposentadoria (5 anos); 
g) ingresso no serviço público até 31/12/2003. 

[ ] Art. 3º da EC nº 47, de 2005 
Aposentadoria com cálculo de provento integral com paridade. Requisitos necessários: 
a) tempo de contribuição (35 anos/homem, 30 anos/mulher); 
b) idade mínima (60 anos/homem, 55 anos/mulher); 
c) tempo no serviço público (25 anos); 
d) tempo na carreira (15 anos); 
e) tempo no cargo em que se der a aposentadoria (5 anos); 
f) ingresso no serviço público até 16/12/1998. 
OBS.: a exigência da idade mínima diminui em um ano para cada ano de contribuição que exceder o 

tempo mínimo exigido. 
 

Declarações 

Declaro, para fins de concessão de aposentadoria voluntária, que em relação a: 

I. Exercício de cargo, emprego ou função pública (marque apenas uma das opções): 

( ) Não acumulo cargo público, emprego público ou função pública. 

( ) Sim, acumulo outro cargo, emprego ou função pública de: 

Indicar cargo, emprego ou função: 

Vinculado ao órgão: 

II. Aposentadoria (marque apenas uma das opções): 

( ) Não percebo nenhuma aposentadoria. 

( ) Sim, percebo outra aposentadoria relativa ao cargo de: 

Indicar cargo, emprego ou função: 

Vinculado ao órgão: 

III. Débitos com o Erário: 

( ) Não sou devedor perante a Fazenda Nacional. 

IV. Veracidade das informações: 

( ) As informações ora prestadas são verdadeiras, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, 
conforme art. 299 do Código Penal Brasileiro (falsidade ideológica). 

V. Contagem em dobro da licença-prêmio por assiduidade 

Manifestação do servidor para contagem em dobro dos períodos não gozados. 

( ) Concorda ( ) Discorda 

Documentos que deverão ser anexados a este requerimento: 

( ) Certidões Originais de Tempo de Serviço/Contribuição (se houver tempo averbado); 

( ) Última declaração do Imposto de Renda ou Declaração de Bens e Valores (Lei nº 3.164/1957); 

( ) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor; 

( ) Comprovante de residência; 



( ) Declaração do Tempo de Atividade Especial, ON nº 16/2013/SEGEP/MP (quando, conforme o caso). 

Obs.: Outros documentos poderão ser solicitados quando da análise do requerimento. 

 

Outras informações do servidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Termos em que, 
 
Pede deferimento. 

 

Aracaju, ___ de _____________ de _______. 

 

 
________________________________________________ 

Servidor Requerente 
 
 
 


