
Setor responsável Supervisão de Análise e Concessão de Benefícios (SACB).

I)    Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

II) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou por outro 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ao qual o segurado esteve vinculado.

Para a emissão da Certidão de Tempo de Contribuiçao (CTC) pelo INSS, é necessário que o servidor possua 

certidão que comprove seu vínculo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Essa certidão deverá ser solicitada na 

recepção da Secretaria de Recursos Humanos (SRH), localizado no 8º andar do prédio-sede da PJF, no endereço 

Av. Brasil, nº 2001, Centro. Em caso de dúvidas, ligue para (32) 3690-7308.

Para  informações sobre emissão da CTC pelo INSS, acesse https://www.gov.br/previdencia/pt-

br/assuntos/outros/certidao-de-tempo-de-contribuicao.

Setor responsável Supervisão de Análise e Concessão de Benefícios (SACB).

Documentos Obrigatórios Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Setor responsável Supervisão de Análise e Concessão de Benefícios (SACB).

I) Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

II) Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou por outro 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ao qual o segurado esteve vinculado;

III) Relatório de atividades em caso de professor que exerceu funções exclusivamente de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio, conforme § 5º, art. 40 da Constituição Federal.

Abono de Permanência - sem averbação de tempo de contribuição 

Abono de Permanência - para professor com averbação de tempo de contribuição

Documentos Obrigatórios

Abono de permanência: valor equivalente da contribuição previdenciária mensal do servidor que tenha implementado as exigências para a concessão 

das aposentadorias e que optar permanecer em atividade.  

Abono de Permanência - com averbação de tempo de contribuição 

Documentos Obrigatórios

Informações necessárias para abertura

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp#in
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp#in
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp#in
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp#in
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp#in


Para a emissão da Certidão de Tempo de Contribuiçao (CTC) pelo INSS, é necessário que o servidor possua 

certidão que comprove seu vínculo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Essa certidão deverá ser solicitada na 

recepção da Secretaria de Recursos Humanos (SRH), localizado no 8º andar do prédio-sede da PJF, no endereço 

Av. Brasil, nº 2001, Centro. Em caso de dúvidas, ligue para (32) 3690-7308.

Para  informações sobre emissão da CTC pelo INSS, acesse https://www.gov.br/previdencia/pt-

br/assuntos/outros/certidao-de-tempo-de-contribuicao.

O relatório de atividades dos professores que optarem por se aposentar pelo § 5º do art. 40 da Constituição 

Federal deverá ser solicitado à Secretária de Educação (SE), através da Supervisão de Atendimento aos 

Profissionais da Educação, localizada no endereço Av. Getúlio Vargas, nº 200, sala 101, Centro. Em caso de 

dúvidas, ligue para 3690-7787.

Setor responsável Supervisão de Análise e Concessão de Benefícios (SACB).

I) Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

II) Relatório de atividades em caso de professor que exerceu funções exclusivamente de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio, conforme § 5º, art. 40 da Constituição Federal.

Informações necessárias para abertura

O relatório de atividades dos professores que optarem por se aposentar pelo § 5º do art. 40 da Constituição 

Federal deverá ser solicitado à Secretária de Educação (SE), através da Supervisão de Atendimento aos 

Profissionais da Educação, localizada no endereço Av. Getúlio Vargas, nº 200, sala 101, Centro. Em caso de 

dúvidas, ligue para 3690-7787.

Abono de Permanência - para professor sem averbação de tempo de contribuição 

Documentos Obrigatórios

Informações necessárias para abertura

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/outros/certidao-de-tempo-de-contribuicao
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