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DE:        SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

PARA:  TODOS OS COMPONENTES ORGANIZACIONAIS 
 

ASSUNTO: Projeto Identidade Funcional – Entrega de Cartões de Identidade 
Funcional. 

 

Comunicamos que a partir de 12 de setembro esta Superintendência iniciará os 
procedimentos para a entrega dos Cartões de Identidade Funcional aos servidores ativos 
desta Universidade, no horário de 09 h às 17 h, no Centro de Treinamento, Sala 09, Campus 
Maracanã, Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco E. 

No site da SRH: web.srh.uerj.br estão relacionados os servidores aptos a receberem a 
Carteira Funcional, com a indicação da data. 

Os servidores aptos deverão comparecer, munidos com um documento de identidade, no 
local, data e horário designado para retirarem o Cartão de Identidade Funcional.  A entrega 
será presencial, uma vez que para liberar o documento é necessária a verificação e 
confirmação biométrica das impressões digitais gravadas no cartão. 

Esclarecemos que nem todos os servidores que realizaram a identificação biométrica estarão 
aptos, neste momento, a receberem o Cartão de Identidade Funcional.  

Para ser considerado apto a receber o Cartão, o servidor deverá ter realizado a identificação 
biométrica, validado os dados no site www.idfuncional.rj.gov.br e, caso tenha realizado 
alteração ou inclusão de dados, deverá entregar os documentos comprobatórios para a 
confirmação dos dados alterados/incluídos. 

Caso o servidor tenha efetuado todos os procedimentos necessários e seu nome não conste 
da relação divulgada, não há motivo para preocupação, pois a Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado do Rio de Janeiro emitirá, brevemente, mais um lote de Cartões de 
Identidade Funcional. 

Informamos que esta Superintendência é responsável somente pela entrega dos Cartões aos 
servidores ativos.  Os aposentados e pensionistas serão convocados, oportunamente, pelo 
RIOPREVIDÊNCIA. 

Em caso de dúvidas, o interessado poderá entrar em contato com a Assessoria desta 
Superintendência através dos ramais 40947, 40197 ou 40173. 

Os servidores que ainda não efetuaram a validação de dados deverão fazê-lo o mais breve 
possível, para que possam ser considerados aptos a receberem o Cartão de Identidade 
Funcional.  Caso haja alteração ou inclusão de dados, a entrega dos documentos 
comprobatórios é obrigatória, sem a qual o servidor permanecerá inapto para receber o 
Cartão. 
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