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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BASE DE CONHECIMENTO

DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

QUE ATIVIDADE É?

Declaração: trata do documento que se des�na informar ao INSS ou outros Órgãos, os períodos trabalhados e
averbados de órgãos públicos/privados e histórico funcional dos servidores técnico-administra�vos e/ou
docentes a�vos e ina�vos.

Esta declaração quando solicitada junto ao INSS, terá validade por 30 (trinta) dias.

Cer�dão: tem por finalidade contar tempo de contribuição para aposentadoria quando houver exoneração,
vacância, PDV, demissão e que se encontra sem vínculo com a Universidade, para ser averbada em outro órgão
público.

QUEM FAZ?

Unidades Protocolizadoras da UFF

Divisão de Admissão e Cadastro - DAC/CRL

Coordenação de Controle de Pagamento de Pessoal - CCPP/DAP

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

1. SERVIDOR(A) INTERESSADO(A)

1.1) O servidor inicia processo no SEI com o �tulo Pessoal: Declaração/Cer�dão de Tempo de Contribuição. Em
seguida, preencher no campo Interessados o seu nome e sinalizar o nível de acesso Público. Após, clicar
em Salvar.

1.2) Em seguida, o servidor deverá incluir o documento Solicitação de Declaração/Cer�dão de Tempo de
Contribuição. Selecionar o nível de acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar
dados. Preencher todas as informações con�das no requerimento e em seguida assinar informando login e
senha do IDUFF.

1.3) Envia o processo para a DAC/CRL.

 

2. APOSENTADO(A) OU EX-SERVIDOR(A)

2.1) Imprime a Solicitação de Declaração/Cer�dão de Tempo de Contribuição preenche e assina;

2.2) Se dirige ao Protocolo com a solicitação impressa e a documentação comprobatória (se for o caso), para a
unidade protocolizadora iniciar o processo eletrônico.

 

3. UNIDADE PROTOCOLIZADORA

3.1) Anexa a Solicitação de Declaração/Cer�dão de Tempo de Contribuição preenchida e assinada pelo(a)
aposentado(a) ou ex-servidor(a);

3.2) Confere a digitalização e auten�ca os documentos per�nentes;

3.3) Envia o processo para a DAC/CRL.

 

Resolução de pendências de interessado(a) aposentado(a) ou ex-servidor(a):

3.4) Aguarda o comparecimento do(a) interessado(a) por 10 (dez) dias.

http://www.noticias.uff.br/bs/2019/02/038-19.pdf
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3.5) Interessado compareceu no prazo:

3.5.1) Pesquisa o número do processo.

3.5.2) Digitaliza, anexa e auten�ca a documentação.

3.5.3) Envia o processo para a DAC/CRL.

3.6) Interessado não compareceu no prazo:

3.6.1) Elabora despacho informando o não comparecimento do interessado dentro do prazo es�pulado.

3.6.2) Envia para a DAC/CRL.

 

4. DIVISÃO DE ADMISSÃO E CADASTRO - DAC/CRL

4.1) Analisa o processo.

4.2) Pendência iden�ficada:

4.2.1) Elabora despacho com as pendências iden�ficadas e envia o processo para a unidade onde o servidor
está lotado atualmente e após retorna à DAC/CRL.

4.2.2) No caso de aposentado(a) ou ex-servidor(a) elabora despacho informando as pendências, envia e-
mail pelo SEI para o interessado e envia o processo para a unidade protocolizadora.

4.3) Pedido indeferido:

4.3.1) Elabora despacho informando o mo�vo do indeferimento e envia o processo para a unidade onde o
servidor está lotado atualmente tomar ciência e concluir o processo (arquivamento), caso julgue
per�nente.

Observação: O servidor pode solicitar reconsideração. Para isso, consultar o material de apoio
em: h�p://www.uff.br/?q=material-de-apoio-sei. 

4.4) Pedido deferido:

4.4.1) Consulta informações nos sistemas de apoio.

4.4.2) Caso seja necessário, desarquiva a pasta funcional do servidor e os processos relacionados (ação
externa ao SEI).

4.5) Caso o documento solicitado seja DECLARAÇÃO:

4.5.1) Inclui o documento Declaração de Tempo de Contribuição - INSS (Declaração de Tempo de
Contribuição para fins de obtenção de bene�cio junto ao INSS). Selecionar o nível de
acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar dados. Preencher todas as
informações con�das no requerimento e em seguida assina (documento assinado pela chefia do DAC/CRL
com cer�ficação digital - token); 

OU inclui o documento Declaração de Tempo de Contribuição - RPPS (Declaração de Tempo de
Contribuição ao RPPS para aplicação de Acordos Internacionais de Previdência Social). Selecionar o nível
de acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar dados. Preencher todas as
informações con�das no requerimento e em seguida assinar (assinado pela chefia do DAC/CRL com
cer�ficação digital - token);

4.5.2) Envia e-mail pelo SEI ao interessado com a declaração em anexo.

4.5.3) Elabora despacho e conclui o processo (arquivamento).

4.6) Caso o documento solicitação seja CERTIDÃO:

4.6.1) Inclui o documento Cer�dão de Tempo de Contribuição. Selecionar o nível de
acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar dados. Preencher todas as
informações con�das no requerimento. Em seguida assinar (assinado pela DAC/CRL e pelo DAP/GEPE com
cer�ficação digital - token);

Após inclui o documento Verso - Cer�dão de Tempo de Contribuição. Selecionar o nível de
acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar dados. Preencher todas as
informações con�das no requerimento. Em seguida assinar (assinado pela DAC/CRL e pelo DAP/GEPE com
cer�ficação digital - token);

http://www.uff.br/?q=material-de-apoio-sei
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4.6.2) Elabora despacho e envia o processo para a CCPP/DAP.

4.6.3) Após retorno do processo da CCPP/DAP, envia e-mail pelo SEI ao interessado com a cer�dão e a
relações das remunerações de contribuições (se for o caso) em anexo.

4.6.4) Elabora despacho e conclui o processo (arquivamento).

 

5. COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE PESSOAL - CCPP/DAP

5.1) Inclui o documento Relação das Remunerações de Contribuições. Selecionar o nível de
acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar dados. Preencher todas as informações
con�das no requerimento e em seguida assinar (assinado pela CCPP/DAP e pelo DAP/GEPE com cer�ficação
digital - token);

Observação: Há casos em que a cer�dão emi�da não acompanha a Relação das Remunerações de Contribuições.

5.2) Elabora despacho e envia o processo para a DAC/CRL.

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

1. Para devidos fins: apresentação junto ao INSS (estatutários/aposentados/CDT/CLT); para para fins
de Prova de Título; para fins de Redistribuição; para inserção na chapa eleitoral para Reitor e Vice-Reitor; para
desaverbação ou comprovação do Tempo de Contribuição u�lizado na contagem de sua aposentadoria.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Solicitação de Declaração/Cer�dão de Tempo de Contribuição

QUAL É A BASE LEGAL?

Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008;

Regime Jurídico da Lei nº 8.112/90 - Tempo de Contribuição para o INSS e outros órgão. (Anexo I)

CLT e CDT - junto ao INSS (Anexo III) para ser emi�da a Cer�dão de Tempo de Contribuição e ser averbada
na UFF ou em outro órgão;

Instrução Norma�va nº 77, de 21 de janeiro de 2015.

Criado por 09494230760, versão 6 por 11635826705 em 02/02/2020 13:16:27. 

Anexos:
MP_Declaração_Certidão de Tempo de Contribuição_Aposentado_ex-servidor_v.03.pdf
MP_Declaração_Certidão de Tempo de Contribuição_Servidor_v.04.pdf

https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=63557&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=75bc9e8859e29d115c50e868fe92fc465b306f42d71a7c1fa6f55f834d3c5e7c
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=63558&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=8aaef4245b5693e93306fc6d822afb6163d4b33c5dc9c473987f89b8afb2e44e

