
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 

 

À Superintendência de Recursos Humanos da UERJ 
 
 

 
_________________________________________________________________________, 

(Nome)  
matrícula n

o
 _________________, exercendo o cargo de ____________________________ 

 
________________________________________________ com _______ horas semanais, 
 
lotado(a) no(a) _____________________________________________________________, 

(Unidade)  
portador da Carteira de Identidade n

o
 _________________, expedida pelo(a) ___________, 

CPF nº ___________________, nascido em ____/____/____, com _______ anos de idade, 
 
residente à ________________________________________________________________, 

(Rua/Avenida/Número) 
 
__________________________, ________________________, CEP. __________ - _____, 

(Bairro) (Cidade) 
 
telefone (____) __________________, vem requerer APOSENTADORIA, nos termos da 
 
legislação vigente. 
 
Em tempo, declara que deseja aposentar-se: 
 

     Com paridade, ou seja, com os proventos calculados com base na última remuneração 

do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (somente parcelas incorporáveis na 

aposentadoria) e reajustados na mesma data e proporção dos servidores em atividade; 
 

 Pela média, ou seja, com os proventos calculados pela média aritmética simples das 

80% maiores remunerações atualizadas relativas ao período contributivo de julho de 1994 

até a aposentadoria ou pelo valor da última remuneração do cargo efetivo (parcelas sobre as 

quais houve contribuição previdenciária), o que for menor, e reajustado com a variação do 

índice definido em lei pelo ente federativo ou, em sua ausência, pelos índices aplicados aos 

benefícios do RGPS na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime 

geral da previdência social, conforme a Lei nº 10.887/2004 e a Instrução Normativa nº 

01/2007 da Secretaria de Políticas de Previdência Social. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 20____. 

 

______________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
DOCUMENTAÇÃO A ANEXAR: CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF(cópias)  



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UERJ 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS PROC. ________________ 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS de ___/___/___   fls. ____ 
 Rubrica _______________ 
  

 
 
 
 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

 

Declaro, para fins de APOSENTADORIA e em cumprimento ao inciso II, do artigo 4
o
 

da Deliberação n
o
 190 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de 

junho de 1995, que o tempo de serviço/contribuição consignado neste processo não 

beneficiou nem beneficiará outra contagem a meu favor e que: 

 

 

 Não exerço outro cargo, emprego, função ou cargo em comissão neste Estado 

do Rio de Janeiro, seus municípios, na União, em outro estado da federação ou em 

seus municípios, abrangendo, inclusive as suas autarquias, sociedades de economia 

mista, empresas públicas e fundações mantidas pelo poder público, além do 

cargo/função exercido na UERJ nesta data. 
 

Acumulo com a matrícula n
o
  _____________________________, no cargo de 

 
_________________________________________________________, com lotação 

no(a) _________________________________________________________, desde 

o ano de ________________. 
 

Acumulava com a matrícula n
o
  ___________________________, no cargo de 

 
_________________________________________________________, com lotação 

no(a) _________________________________________________________, desde 

o ano de ___________, tendo me aposentado em ____/____/____. 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________________ de 20____. 
 

 

___________________________________________________ 
 

Assinatura/Matrícula 


