
 
 
 
 
 

ESTADO DE GOIÁS 

Goiás Previdência - GOIASPREV 
Av. Primeira Radial, nº 586, St. Pedro Ludovico, CEP 74820-300, Goiânia-GO, Fone (62) 3201-7800 

 

Segurado(a): _______________________________________  Data Nasc.:_______/_______/________ 
CPF.:_____________________RG:______________________________Órgão 
Expedidor:___________________ 
Endereço:___________________________________________________________________________ 
Bairro:________________Cidade: _______________UF:_________ CEP: ________________________ 
Telefone Res:____________ _______Comercial:______________________Celular:________________  
Matrícula Funcional nº:_________________ E-mail :__________________________________________  
Cargo:______________________________________________________________________________ 
Órgão de Origem:______________________Órgão de Lotação:_________________________________ 
 

(Caso seja necessário especificar ou esclarecer o pedido utilize o verso): 
 

  DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA 
1. Cópia da carteira de identidade e CPF; 

2. Cópia do comprovante de endereço atualizado, com CEP; 

3. Cópia do último contracheque; 
4. Cópia dos atos de nomeação, apostila de posse, averbações, afastamentos remunerados ou não, 
licenças, etc; 
5. Cópia integral da Carteira de Trabalho – CTPS ou Contrato de Trabalho; 

6. Cópia do Cadastro Nacional de Informação Social – CNIS; 

7. Cópia da CTC do INSS em nome do servidor, se houver; 
8. Histórico Funcional do vínculo atual do servidor, emitido pelo órgão de origem, conforme modelo 
disponível no site da GOIASPREV, contendo todos seus dados funcionais, nomeação, posse e 
exercício, respectivamente, informando inclusive, se houve qualquer averbação em seu dossiê, para 
que seja verificada possíveis concomitâncias, afastamentos remunerados ou não, deduções, faltas, 
licenças e outros, conforme previsto no § 6º do art. 115 da Lei Complementar nº 77/10; 
9. Declaração de responsabilidade devidamente assinada (modelo anexo). 

ORIENTAÇÕES  GERAIS 
1 – Tratando-se de requerimento feito via procuração, é necessária a juntada de cópia de RG e CPF 

do procurador e do outorgante com as respectivas firmas reconhecidas. 

2 - A não apresentação de um dos documentos acima impossibilita a autuação do processo. 

 
 

_______________________, ______ de _______________________ de   20_______. 
                                    (Cidade)                                                        (Data) 
 

_____________________________________________________________________ 
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento de identidade apresentado) 

 
Versão 4 

 
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO COMPREV 

(Anexo III – Instrução Normativa 01/2018 - GOIASPREV)  



 
 
 
 
 

ESTADO DE GOIÁS 

Goiás Previdência - GOIASPREV 
Av. Primeira Radial, nº 586, St. Pedro Ludovico, CEP 74820-300, Goiânia-GO, Fone (62) 3201-7800 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 

 
Eu,_________________________________________________________________________, 

inscrito (a) no CPF/MF sob o nº ______________________, declaro perante esta Autarquia 

Previdenciária que o tempo de serviço/contribuição a ser certificado, conforme requerido, não consta 

em CTC do INSS, nem foi averbado nem utilizado para concessão de benefício previdenciário em 

outro Regime Próprio de Previdência ou no Regime Geral de Previdência Social – RGPS.  

 

Declaro, ainda, estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penas 

previstas no art. 299 do Código Penal1, além das sanções cíveis e administrativas pertinentes. 

 

 
_______________________, ______ de _______________________ de   20_______. 

                          (Cidade)                                               (Data) 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 
 (Assinatura do requerente, de acordo com o documento de identidade apresentado) 

 

 

                                                           
1 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.    


