
A Prefeitura Municipal de Aracaju está realizando o recadastramento dos seus Servidores Ativos e 
Aposentados e também dos seus Pensionistas Previdenciários no período de 02/05/2016 a 10/06/2016.

O recadastramento poderá ser iniciado pela internet através do site www.aracaju.se.gov.br. Depois você 
deve comparecer a um dos postos de atendimento e apresentar os originais dos  documentos necessários. Se 
você não tem acesso à internet, vá direto a um posto de atendimento levando os documentos necessários.

AGILIZE SEU ATENDIMENTO

Não fique de fora dessa iniciativa, observe o 
período no qual o seu mês de aniversário se 
encontra e compareça a um dos postos de 
atendimento citados ao lado:

!
Postos de atendimento

1- Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos 
(Sede da Prefeitura Municipal)
Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42, conjunto Costa e Silva
Atendimento preferencial aos servidores aposentados e pensionistas

3- Auditório da Secretaria Municipal da Defesa Social e da 
Cidadania – SEMDEC 
(Antiga Escola Parque) Av. Pedro Paes de Azevedo, 853 - Salgado Filho
Atendimento preferencial aos servidores ativos.

Calendário de Atendimento (dias úteis)

Horário de Atendimento 08:00h às 17:00h

Mês de Aniversário Período de Atendimento

JAN - FEV - MAR 02 a 10/05/2016

11 a 19/05/2016

20 a 31/05/2016

ABR - MAI - JUN

JUL - AGO - SET

OUT - NOV - DEZ 01 a 10/06/2016

Servidores ativos e empregados públicos:
 
• Documento de identificação com foto (RG ou Carteira Profissional 
emitida por Conselho de classe ou órgão competente);
• Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (somente para os celetistas);
• Cartão do CPF ou documento civil que contenha o número do CPF;
• Comprovante de residência atualizado;
• Último contracheque;
• PASEP/PIS;
• Título de eleitor;
• Declaração de acúmulo de cargos (conforme modelo disponível: no setor 
de Recursos Humanos de cada órgão e no site do recadastramento);
• Comprovação de nível de escolaridade.
• Certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge; e Certidão de 
nascimento e CPF de cada um dos filhos não emancipados, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Aposentados:

• Documento de identificação com foto (RG ou Carteira Profissional 
emitida por Conselho de classe ou órgão competente);
• Cartão do CPF ou documento civil que contenha o número do CPF;
• Comprovante de residência atualizado;
• PASEP/PIS (facultativo);
• Certidão de casamento, RG e CPF do Cônjuge; e Certidão de 
nascimento e CPF de cada um dos filhos não emancipados, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido 
ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 
ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Pensionistas:

• Documento de identificação com foto (RG ou Carteira Profissional 
emitida por Conselho de classe ou órgão competente);

• Cartão do CPF ou documento civil que contenha o número do RG e CPF;

• Comprovante de residência atualizado;

• Certidão de casamento e/ou nascimento;

• Certidão de óbito do instituidor da pensão;

• Número do CPF do instituidor da pensão; e Comprovante de 
habilitação de beneficiário da pensão (sentença, termo de tutela, 
curatela, guarda e sustento, etc.).

• Comprovante de habilitação de beneficiário da pensão (Portaria, 
decreto, sentença, termo de curatela, curatela, guarda e sustento, etc.)

Documentos necessários
(Apresentar o original de todos os documentos necessários)

RECADASTRAMENTO 
DOS SERVIDORES E PENSIONISTAS

 
2- Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada da 
Educação – CEAFE
Rua Riachão, 1620 - Suissa
Atendimento preferencial aos servidores ativos.


