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Servidores públicos estaduais ativos, 
aposentados e pensionistas deverão 

realizar recenseamento

A partir do próximo dia 12 
de novembro, os servidores 
públicos estaduais ativos e 

aposentados, e também os pensionistas, 
deverão atualizar seus cadastros 
junto ao Governo do Estado do Rio 
de Janeiro. O recenseamento abarca 
empregados públicos, ocupantes de 
cargos comissionados, servidores 
temporários e beneficiários de pensões 
especiais pagas pelo Tesouro Estadual, 
que tenham sua folha de pagamento 
gerida pela Seplag, Secretaria Estadual 
de Planejamento e Gestão.

O recenseamento deverá ser feito 
na agência bancária da conta principal 
(Banco Bradesco) onde o servidor 

recebe seu pagamento, e o trabalhador 
ou beneficiário deverá levar uma série 
de documentos (confira na página 2 
deste boletim).

Caso o agente público ou o 
pensionista tenha mais de um 
vínculo no Governo do Estado, o 
recadastramento será válido para todos 
eles. O tempo que a pessoa levar no 
banco para fazer o recenseamento não 
será considerado falta nem atraso. Ao 
fim da atualização cadastral, a pessoa 
receberá um comprovante de que 
passou pelo recadastramento.

Aquele que não comparecer 
durante o período de convocação terá 
o pagamento suspenso. A reativação 

até será permitida posteriormente, se o 
interessado passar pelo procedimento. 
Mas, uma vez vencido o prazo, o 
recenseamento somente poderá 
ser feito nos setoriais de Recursos 
Humanos e, no caso de inativos 
e pensionistas, numa unidade do 
Rioprevidência. Neste caso, porém, 
será preciso fazer um agendamento. Se 
depois de seis meses o servidor ativo, 
aposentado ou o pensionista não tiver 
feito o cadastramento, seu pagamento 
será cancelado.

A convocação será feita de acordo 
com o mês de aniversário, iniciando 
pelos servidores que nasceram no mês 
de novembro (confira na página 2).
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Confira os documentos necessários 
para o recenseamento

• Documento de identidade com foto (inclusive digital); 
• CPF; 
• Comprovante de residência em nome do próprio, 

referente a um dos três últimos meses (na ausência deste, 
declaração de residência preenchida antecipadamente 
conforme modelo disponível abaixo);

• PIS/Pasep;
•  Título de eleitor (valem também e-Título e comprovante 

de votação ou quitação eleitoral em 2018);
• Carteira de Trabalho (os aposentados não precisarão 

apresentar este documento).

• Documento de identidade com foto;
• Comprovante de residência em nome do próprio, 

referente a um dos três últimos meses (na ausência deste, 
declaração de residência preenchida antecipadamente 

conforme modelo disponível abaixo);
• Declaração de emancipação ou documento equivalente, 

no caso de emancipado.

• Documento de identidade com foto ou Certidão de 
Nascimento do beneficiário, caso o beneficiário seja menor 
de idade e não tenha RG;

• Documento de identidade com foto do tutor, curador 
ou guardião;

• Termo judicial de tutela, curatela ou de nomeação de 
administrador provisório;

• Comprovante de residência em nome do tutor, curador 
ou guardião (na ausência deste, declaração de residência 
preenchida antecipadamente conforme modelo disponível 
abaixo);

• Declaração de residência preenchida e assinada pelo 
tutor, curador ou guardião.

Período de recenseamento
Mês de aniversário
(nascidos em:)

Período de recenseamento 
(dias úteis)

Novembro De 12 de novembro de 2018
a 23 de novembro de 2018

Dezembro De 11 de dezembro de 2018
a 24 de dezembro de 2018

Janeiro De 11 de janeiro de 2019
a 25 de janeiro de 2019

Fevereiro De 11 de fevereiro de 2019
a 25 de fevereiro de 2019

Março De 11 de março de 2019
a 25 de março de 2019

Abril De 11 de abril de 2019
a 25 de abril de 2019

Mês de aniversário
(nascidos em:)

Período de recenseamento 
(dias úteis)

Maio De 13 de maio de 2019
a 24 de maio de 2019

Junho De 11 de junho de 2019
a 25 de junho de 2019

Julho De 11 de julho de 2019
a 25 de julho de 2019

Agosto De 12 de agosto de 2019
a 23 de agosto de 2019

Setembro De 11 de setembro de 2019
a 25 de setembro de 2019

Outubro De 11 de outubro de 2019
a 25 de outubro de 2019

Ativos e aposentados

Pensionistas (beneficiários maiores de idade ou menores de idade emancipados)

Pensionistas (beneficiários menores de idade e não emancipados)

Veja essas e outras notícias 
em nosso site:

www.sintuperj.org.br

Confira também nossa 
página no Facebook:

facebook.com/sintuperjnaluta


