
        Carteira de Estudante
Este documento pode ser requisitado no estabelecimento de ensino onde a pessoa está
vinculada ou pela internet. Segue o site para fazer a carteirinha:
http://www.documentodoestudante.com.br

         Cartão do Idoso
A Carteira do Idoso é um instrumento de acesso à garantia da gratuidade de vagas e
desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, do valor das passagens
interestaduais para idosos cuja idade seja igual ou superior a 60 (sessenta) ano.
Onde solicitar: Secretaria de Assistência Social 
Endereço: Rua 25-A esq. c/ Av. República do Líbano, Setor Aeroporto.
*Apresentar os seguintes documentos: Identidade/RG/CPF/Comprovante de
Endereço/Foto 3X4.

        Certidão de Nascimento
Ao nascimento de uma criança, o registro deverá ser feito por ambos os pais ou por
apenas um deles, no Cartório de Registro Civil, situado no local do nascimento ou no
local onde residem os pais. 

     Carteira de Identidade
Para solicitar a emissão do RG, é preciso levar um comprovante de registro de
nascimento, como a Certidão de Nascimento, ao posto de atendimento, que neste caso é
o VAPT VUPT mais próximo de você. 
Site: http://www.vaptvupt.go.gov.br/servico/requerimento-de-carteira-de-
identidade--1-e-2-via

     Cartão SUS
O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é o documento de identificação do usuário do SUS. 
Informações sobre como solicitar novo cartão do SUS, ou 2ª via basta acessar este link:
https://portaldocidadao.saude.gov.br/portalcidadao/areaCadastro.htm.

Cidadania
É dever do Estado garantir os direitos de todo cidadão. Juridicamente, cidadão é o
indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo,
cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão, e consequentemente sujeito de direitos e
deveres.  Com esse entendimento, apresentamos algumas informações úteis relativas à
emissão de documentos e registros necessários a todo cidadão.

         Carteira de Trabalho
Agendamento pelo site:
http://saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam

        CPF
Pode ser feito online através de uma solicitação no site da Receita Federal ou se
deslocar a entidades públicas conveniadas com a Receita Federal, sendo: VAPT VUPT e
AGANP – Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos.
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     Cartão Cidadão
O Cartão facilita o seu acesso aos serviços dos benefícios sociais e trabalhistas. Ele
pode ser usado em todos os canais de pagamento autorizados pela CAIXA. Serve para
quem possui FGTS provisionado, rendimento do PIS, Abono Salarial ou, que ainda esteja
recebendo parcelas do Seguro-Desemprego.
Atendimento Caixa ao Cidadão 0800-726-0207, ou em qualquer Agência da CAIXA.

     Título de Eleitor
Para tirar o seu título, você precisa procurar o cartório eleitoral mais próximo de onde
mora. Leve com você um documento oficial brasileiro de identificação (com
informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade), um comprovante
de residência recente (últimos 3 meses) e, para as pessoas do sexo masculino, um
documento que comprove a quitação com o serviço militar (exigência de 1º de julho do
ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos). 

      PASSAPORTE 
É emitido pela Polícia Federal no Brasil. O primeiro passo é verificar a documentação
necessária. Ela pode ser encontrada no site: http://www.pf.gov.br/servicos-
pf/passaporte/documentacao-necessaria/documentacao-para-passaporte-
comum/home. 
O segundo passo é pagar o boleto e agendar o atendimento pelo site.

PROGRAMA PAI PRESENTE

É uma campanha de reconhecimento voluntário de
paternidade. O Programa Pai Presente tem
fundamento no provimento nº 12 da Corregedoria
Nacional de Justiça. Seu objetivo é a redução do
quantitativo de cidadãos que não possuem o nome do
pai no registro de nascimento.

Como proceder
Os interessados em buscar a identidade paterna em seu registro de nascimento deverão
comparecer à Corregedoria-Geral da Justiça, portando os seguintes documentos:
Documento de identidade da mãe;
Certidão de nascimento do (a) filho (a);
Comprovante de endereço;
Indicação do nome e localização do suposto pai.

Mais informações:
Endereço: Edifício Lourenço Office - Av. T-7, nº 371,
Mezanino - Sala 213, Setor Oeste - Goiânia-GO
Fone: (62) 3216 2442 e (62) 9 9145-2237
E-mail: paipresente@tjgo.jus.br
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