
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans, travesti ou
transexual, conforme prevê a Resolução CNJ n° 270/2018): __________________________

___________________________________________________________________________

Nome civil do(a) requerente: ___________________________________________________

CPF: ________________________ E-mail: ______________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: ____________________________________________

O(A)  requerente  é  servidor(a)  ou  membro  do  PJGO ativo,  inativo,  ex-servidor(a)  ou  ex-
membro do PJGO ou ostenta a condição de interessado(a)*, como por exemplo: herdeiro(a),
pensionista,  procurador(a)  etc?   Especificar  e  indicar  a  matrícula  em nome de  quem  se
pretende obter a declaração, certidão ou outro documento: _____________________________

 ____________________________________________________________________________

ASSUNTO

[___] Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – emitida somente para ex-servidor e servidor ativo referente
ao vínculo anterior  em outro cargo estadual  de regime estatutário,  desde que esse vínculo não tenha sido
concomitante com o atual, salvo em se tratando de cargos acumuláveis constitucionalmente: art. 96, VI, da Lei
(federal) n° 8.213/1991 e art. 128, I e II, da LC (estadual) n° 161/2020; está sujeita à homologação pela unidade
gestora do RPPS (art. 6°, XI, da Portaria MPS nº 154/2008), qual seja, a GOIASPREV no caso do RPPS/GO
(art. 125 da LC (estadual) n° 161/2020). 

[___] Declaração de boa conduta

[___] Declaração de dependentes:     [___] imposto de renda             [___] previdenciário

[___] Declaração de exoneração

[___] Declaração de função

[___] Declaração de horário de trabalho

[___] Declaração de índice de aumento. Referente ao mês/ano: _____________/_________

[___] Declaração de rendimento. Referente ao mês/ano: _____________/__________

[___]  Declaração de Tempo de Contribuição - emitida para servidor detentor exclusivamente de cargo em
comissão e de servidor  titular  de  cargo,  emprego ou função de filiação obrigatória ao  RGPS para fins  de
concessão de benefícios ou para emissão de CTC com amparo no RGPS (art. 21, caput e parágrafo único, da
Portaria MPS n° 154/2008 e art. 137 da LC (estadual) n° 161/2020).

[___] Declaração de tempo de serviço 

[___] Declaração de vínculo

[___] Declaração para o IPASGO

[___] Ficha financeira   

[___] Histórico funcional

[___] Outro. Especificar: _____________________________________________________________________

Indique, detalhadamente, o período, a finalidade e onde será utilizado(a), aproveitado(a)
ou averbado(a) o documento, a declaração ou a certidão solicitado(a): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________, ______ de ____________________ de _________.

Assinatura do(a) requerente: __________________________________________________
*tratando-se de interessado(a), anexar cópia do documento de identidade e do CPF.


