
ITUPREV E VOCÊ
PREPARANDO O 

FUTURO!



Pensando na qualidade de vida dos futuros 
servidores aposentados e visando auxiliar os 
segurados nesse período de transição, o ITUPREV 
está implantando o Programa Pré e Pós 
Aposentadoria. 

O programa “Começar de Novo” visa 
proporcionar ao servidor que está prestes a se 
aposentar e aos que estão aposentados programas 
de desenvolvimento pessoal para atingir uma 
aposentadoria com qualidade de vida, 
promovendo o desenvolvimento pessoal do 
servidor focando em cursos e palestras.

Além disso, em virtude das diversas alterações na 
legislação previdenciária, o servidor tem dúvidas. 
Quando se aposentar? Qual o melhor momento? 
Como buscar seus direitos? Qual o primeiro passo?

Percebendo a necessidade de integrar os 
servidores que irão se aposentar e buscando a 
reinserção desses servidores no mercado de 
trabalho e até mesmo no voluntariado, o ITUPREV 
integrou ao programa palestras de 
desenvolvimento, visando principalmente 
proporcionar uma vivência mais tranquila e plena 
aos servidores.
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Participe!

QUAIS AS ATIVIDADES QUE O 
PROGRAMA OFERECERÁ?

Palestras sobre previdência, saúde, qualidade de 
vida, envelhecimento saudável, planejamento 
financeiro, motivação, empreendedorismo, 
recolocação profissional, oficinas, workshops.

COMO SERÃO REALIZADAS 
AS ATIVIDADES?

Serão palestras, em datas previamente agendadas, 
feitas por  profissionais gabaritados e 
conhecedores dos assuntos. Também cursos com 
pessoas qualificadas, sempre buscando parcerias 
com a Prefeitura.

No dia 22 de fevereiro ocorrerá a primeira 
palestra do programa, com o tema 
“Previdência: Conhecendo a sua 

aposentadoria”, visando levar ao servidor 
mais conhecimentos sobre previdência.

QUAL O PÚBLICO-ALVO 
DO PROGRAMA?

Todos os servidores que já cumpriram os requisitos 
para a aposentadoria ou os que irão cumprir nos 
próximos 3 (três) anos, além daqueles interessados 
em saber mais sobre a previdência.

O ITUPREV utilizará sua base de dados para 
convidar os servidores que atendam aos requisitos 
para participar do programa “Começar de Novo”. 
Por isso, é fundamental que você, servidor, 
mantenha seus dados atualizados.
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O servidor deverá formalizar o pedido no 
protocolo do ITUPREV portando documentos 
pessoais, certidão de tempo de contribuição do 
INSS (CTC) ou de outros Regimes Próprios, se tiver, 
bem como, cópia dos seguintes documentos: RG, 
CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de 
endereço atualizado, último recibo de pagamento, 
PIS/PASEP, Termo de Posse.

Após, o ITUPREV solicitará ao Departamento de 
Pessoal do órgão de origem do servidor 
documentos para instrução do processo.

Com a documentação completa, o ITUPREV fará 
análise da legalidade do processo e cálculo do 
benefício, o qual será concedido por meio de 
Portaria do Superintendente.

COMO SOLICITAR A 
APOSENTADORIA?

PROTOCOLO ITUPREV
(Formalização do Processo) 

NÚCLEO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
(Solicitação de documentos ao DP da Prefeitura/Câmara 
ou CIS, Análise da documentação e cálculo do benefício) 

TRIBUNAL DE CONTAS 
(Homologação)

FINANCEIRO 
(Pagamento) 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
(Homologação) 

SUPERINTENDÊNCIA 
(Assinatura da Portaria de Concessão) 

GESTOR DE BENEFÍCIOS 
(Portaria de Concessão) 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
(Análise da documentação e da Legalidade da Concessão) 
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Conheça!
Por idade – É proporcional ao tempo de 
contribuição e será concedida voluntariamente ao 
servidor que completar 65 anos de idade, se 
homem, e 60 anos, se mulher, mais de 10 anos de 
efetivo serviço público e 5 anos no cargo em que 
se der a aposentadoria;

Por Tempo de Contribuição e Idade – É integral 
e será concedida voluntariamente ao servidor que 
completar os seguintes requisitos:

- 60 anos de idade para homens e 55 de idade 
para mulheres;
- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de 
contribuição, se mulher;
- mais de10 anos de efetivo exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

Aposentadoria Compulsória – será concedida ao 
servidor que completar 75 anos de idade, sendo 
os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição;

Aposentadoria Especial de Professor – será 
concedida voluntariamente ao professor que 
comprove tempo de efetivo exercício nas funções 
de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio, mediante redução de 5 
anos na idade e no tempo de contribuição. 

Por Invalidez Permanente – será concedida 
compulsoriamente ao servidor acometido de 
incapacidade permanente e definitiva para o 
exercício do cargo, atestado por Junta Médica 
Pericial.

TIPOS DE APOSENTADORIA

Conheça!
Por idade – É proporcional ao tempo de 
contribuição e será concedida voluntariamente ao 
servidor que completar 65 anos de idade, se 
homem, e 60 anos, se mulher, mais de 10 anos de 
efetivo serviço público e 5 anos no cargo em que 
se der a aposentadoria;

Por Tempo de Contribuição e Idade – É integral 
e será concedida voluntariamente ao servidor que 
completar os seguintes requisitos:

- 60 anos de idade para homens e 55 de idade 
para mulheres;
- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de 
contribuição, se mulher;
- mais de10 anos de efetivo exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

Aposentadoria Compulsória – será concedida ao 
servidor que completar 75 anos de idade, sendo 
os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição;

Aposentadoria Especial de Professor – será 
concedida voluntariamente ao professor que 
comprove tempo de efetivo exercício nas funções 
de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio, mediante redução de 5 
anos na idade e no tempo de contribuição. 

Por Invalidez Permanente – será concedida 
compulsoriamente ao servidor acometido de 
incapacidade permanente e definitiva para o 
exercício do cargo, atestado por Junta Médica 
Pericial.

TIPOS DE APOSENTADORIA



ituprev.com.br

Av. Antonio Gazzola, 1001 - 9º Andar
Centro Empresarial Gaplan
Bairro Jardim Corazza, Itu - SP 
CEP: 13.301-245
Tel: (11) 2715-9300
contato@ituprev.com.br

fb.com/ituprevprevidencia

1ª Palestra
QUANDO? 

22 DE FEVEREIRO ÀS 19h

ONDE?
SINCOMÉRCIO ITU

RUA MAESTROJOSÉ VITORIO, 137
CENTRO - ITU - SP

Em Breve!
NOVAS PALESTRAS: FINANÇAS, SAÚDE, 
QUALIDADE DE VIDA, ENTRE OUTRAS! 

NÃO PERCA!  

VAGAS LIMITADAS
Inscreva-se entre 29/01 e 16/02/2018
pelo e-mail: contato@ituprev.com.br
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