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Formulário Check List de Contagem de Tempo

Este formulário visa melhorar o desempenho na hora de preparar um processo de Contagem de
tempo, com um passo a passo do processo.

Primeiramente, qual o tipo de aposentadoria?
Se compulsória ou invalidez será necessário o Cont Drhu, estes são procedimentos diferentes que
devem ser observados caso a caso, qualquer dúvida ligue ou mande um email.

 Voluntária

 Compulsória

 Invalidez

 Proporcional (Homem 65, mulher 60 )

Sendo Voluntária, peça ao CRH via E-mail uma certidão GDAE, com a certidão em mãos e
juntamente com as FICHA 100 você analisará ano a ano se GDAE e Ficha 100 estão de acordo
com:
A certidão pode ser solicitada pelos seguintes correios eletrônicos: rhdiretoriadeensino@gmail.com,
valquiriacrh@gmail.com, bodelha@gmail.com.

 Faltas IA, J e Injustificadas.

 Afastamentos

No PUCT é necessário verificar alguns documentos para contar o tempo do servidor, veja os
próximos passos:

 Verificar todas as portarias de Admissão e Dispensa e se elas batem com o que consta no GDAE

 Verificar se datas de vigência dos ATS estão de acordo com a certidão.

 Se não houver portarias, mas elas sejam comprovadas via prontuário, fazer certificação do
período.

 Verificar Designações como Professor Coordenador, Vice-Diretor e Diretor que devem constar na
Certidão.

Para verificar Licença Saúde basta acessar o site:
http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla/. Nesta opção é possível verificar:
1 Acesse o site. 2.No site de perícias há três opções, escolha a opção Consulta-servidor 3- Escolha
RG ou CPF 4- se for RG digite-o sem dígito, depois data de nascimento e clique em Buscar.

 LS

 LF

 Licença Gestante (esta não constará na certidão)

Anexar ao PUCT os seguintes documentos:
 RG

 CPF

 Certidão de Nascimento ou Casamento

 Título de Nomeação

 Portarias de Admissão 

 Portarias de Dispensa

 Portarias de Designação
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Escola:

Quem é o responsável pelo Check List?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais

Enviar
Nunca envie senhas em Formulários Google.
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