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BASE DE CONHECIMENTO 
PROCESSO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 

 

QUE ATIVIDADE É? 

Benefício concedido ao servidor com o objetivo oferecer, durante a jornada de trabalho, assistência 

ao atendimento de seus dependentes em idade pré-escolar. 

QUEM FAZ? 

Área Responsável: Divisão de Benefícios (DBE/CRL) 

Unidades de Tramitação: Divisão de Admissão e Cadastro (DAC/CRL); Divisão de Benefícios 

(DBE/CRL); Divisão de Perícia em Saúde (DPS/CASQ); Coordenação de Registros e Legislação 

(CRL/DAP); Departamento de Administração de Pessoal (DAP/GEPE); e Divisão de Pagamentos de 

Ativos (DPA/CCPP).  

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

1) O SERVIDOR inicia o processo Pessoal: Assistência pré-escolar.   

2) Em seguida, inclui o documento REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR, preenche 

com seus dados pessoais e o assina. 

3) O SERVIDOR deve anexar, ainda, os documentos comprobatórios que justificam o presente 

requerimento, são eles: 

3.1) Certidão de Nascimento do filho (a); 

3.2) Comprovante de Inscrição no CPF do filho (a); 

3.3) Termo judicial de guarda ou tutela, se for o caso; 

3.4) Documento médico comprobatório, para dependentes portadores de necessidades 

especiais de qualquer idade, cujo desenvolvimento biológico, psicológico e sua 

motricidade correspondam à idade mental relativa à faixa etária (até 5 anos, 11 meses 

e 29 dias de idade), que deverá ser avaliado pela Junta Médica, para emissão do laudo 

médico da perícia oficial (a ser fornecido pela DPS/CASQ); 

4) Após, o SERVIDOR encaminha o processo para DAC/CRL. 

5) A DAC/CRL elabora e assina despacho contendo a qualificação do servidor. Em seguida, envia o 

processo para DBE/CRL. 

6) A DBE/CRL analisa o processo:  

 



6.1) Se houver pendências: a DBE/CRL elabora despacho apontando a necessidade de 

correção, envia e-mail para o SERVIDOR através do SEI para alertá-lo sobre a 

necessidade de resolução das pendências e envia o processo para a unidade do 

SERVIDOR. Em posse do processo, o SERVIDOR resolve as pendências e envia o 

processo novamente para a DBE/CRL. (Ir para o passo 6). 

 

6.2) Caso contrário: a DBE/CRL verifica se foi incluído dependente incapacitado física ou/e 

mentalmente no requerimento inicial.  

6.2.1) Em caso positivo: a DBE/CRL elabora despacho de encaminhamento para a 

avaliação da perícia oficial em saúde e envia o processo para a DPS/CASQ. (Ir 

para o passo 7) 

6.2.2) Caso contrário: vá para o passo 10. 

 

7) A DPS/CASQ analisa o processo e elabora despacho de autorização para avaliação pericial, 

que deve ser assinado pela chefia da DPS/CASQ. Em seguida, realiza o agendamento de 

atendimento (serão feitas até 3 tentativas de agendamento em até 15 dias úteis). O 

agendamento será feito para atendimento psicossocial e para perícia médica. Após, observa 

se o contato para o atendimento foi bem-sucedido. 

7.1) Caso o contato não tenha sido bem-sucedido: A DPS/CASQ elabora despacho e envia o 

processo para a DBE/CRL (ir para o item 10). 

7.2) Caso o contato tenha sido bem-sucedido: a DPS/CASQ aguarda a data agendada para a 

perícia. 

 

Observação: Serão realizadas até 3 (três) tentativas de agendamento, caso o interessado 

não compareça no dia agendado e/ou não se manifeste, o processo será enviado à DBE/CRL. 

 

8) Quando chega a data agendada da perícia, a DPS/CASQ analisa se o interessado compareceu 

à perícia: 

8.1) Caso o interessado não tenha comparecido ao atendimento: a DPS/CASQ elabora 

despacho e envia o processo para a DBE/CRL (ir para o item 10).  

8.2) Caso o interessado tenha comparecido ao atendimento: a DPS/CASQ expede o Laudo 

de Inspeção Pericial e agenda atendimento para ciência do interessado, via e-mail. 

Após o comparecimento do interessado, a DPS/CASQ entrega uma via do laudo ao 

interessado. Em seguida, digitaliza o laudo com a ciência do interessado,  anexa o 

documento ao processo e o autentica. 



 

Observação: 

● A ciência do interessado sobre a decisão da perícia será feita no laudo emitido pela 

DPS/CASQ. 

● O interessado pode solicitar o recurso e reconsideração na DPS/CASQ. Caso o faça, 

serão dadas as orientações para que nova perícia seja reagendada. 

● Para os casos em que não há a possibilidade de emitir o laudo no dia do 

atendimento, a DPS/CASQ enviará um e-mail em até 7(sete) dias úteis para que o 

interessado retorne e tome ciência do resultado. 

 

9) Após a perícia, a DPS/CASQ analisa se o interessado deseja solicitar recurso: 

9.1) Caso o interessado manifeste interesse em solicitar o recurso: a DPS/CASQ aguarda a 

base documental do interessado para medidas recursivas. Após, DPS/CASQ recebe os 

documentos, digitaliza, anexa ao processo e autentica os documentos. Depois, agenda 

novo atendimento (ir para o passo 7). 

 

9.2) Caso o interessado não manifeste interesse em solicitar o recurso: a DPS/CASQ elabora 

despacho de encaminhamento e envia o processo para a DBE/CRL. 

 

10) A DBE/CRL continua a análise do processo: 

10.1) Se o auxílio for indeferido: a DBE/CRL elabora despacho de indeferimento, cria bloco 

de assinatura e disponibiliza o documento para a assinatura das chefias das seguintes 

unidades: DBE/CRL, CRL/DAP e DAP/GEPE e em seguida, envia o processo para o setor 

do SERVIDOR.  

 

10.1.1) O SERVIDOR toma ciência do processo e caso não tenha interesse em solicitar 

reconsideração e/ou recurso, conclui o processo. 

10.1.2) Caso deseje solicitar reconsideração e/ou recurso, o SERVIDOR deve seguir os 

passos presentes no Subprocesso de Reconsideração/Recurso. 

 

Observação:  

● Na etapa de Reconsideração, o processo deverá ser enviado à DBE/CRL para 

nova avaliação.  

● Caso a reconsideração seja negada, na etapa de Recurso o processo deve ser 

enviado à CRL/DAP.  



 

10.2) Caso o auxílio seja concedido:  

10.2.1) A DBE/CRL elabora despacho de deferimento, o assina, cria bloco de 

assinatura e disponibiliza o documento para a assinatura da chefia da 

CRL/DAP; 

10.2.2) Encaminha processo para DPA/CCPP. 

10.2.3) A DPA/CCPP realiza a implantação do benefício no sistema, realiza as 

atividades do subprocesso de pagamentos, elabora despacho de ciência e 

envia o processo para a DBE/CRL. 

10.2.4) A DBE/CRL envia e-mail para o SERVIDOR através do SEI para informar sobre o 

deferimento e a conclusão do processo. Após, elabora despacho de 

encerramento e conclui o processo.   

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

1) Preenchimento do REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR; 

2) Informar que o(a) cônjuge não recebe o referido benefício como Servidor(a) Público Federal; 

3)  Anexar os documentos elencados no Item 4; e 

4) A idade limite do dependente para a percepção do benefício é de 6 (seis) anos de idade, 

conforme previsão do Art. 4º do Decreto nº 977/1993. 

5) Os servidores que solicitaram Assistência Pré-Escolar a partir de julho de 2017 e não 

receberam o referido benefício desde o nascimento do(s) filho(s) devem abrir um novo 

processo no SEI.  Caso a concessão tenha ocorrido por meio de processo físico, é necessário 

inserir o original digitalizado ao novo processo no SEI. Caso tenha recebido por processo 

eletrônico, deve-se inserir o despacho modelo ao novo processo, informando o número do 

processo SEI que ensejou o pagamento da Assistência Pré-Escolar.  Informações importantes:1. 

É necessário obedecer à prescrição quinquenal a partir da data do requerimento. 2. O servidor 

não poderá receber o benefício novamente na UFF caso já o tenha recebido em outro órgão. 3. 

O benefício será pago somente a partir da data de ingresso do servidor na UFF, respeitando-se 

a disponibilidade orçamentária, desde que devidamente demonstrado o preenchimento dos 

requisitos regulamentares. Esta determinação é referente ao Ofício Circular SEI nº 

2315/2022/ME, que orienta os  dirigentes de Gestão de Pessoas dos Órgãos e Entidades 

integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC sobre o pedido 

retroativo de Assistência Pré-Escolar. 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

1) REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR 

2) CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO  



3) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CPF DO FILHO (A) 

4) TERMO JUDICIAL DE GUARDA OU TUTELA, SE FOR O CASO 

5) DOCUMENTO MÉDICO COMPROBATÓRIO, PARA DEPENDENTES PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS DE QUALQUER IDADE, CUJO DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO, 

PSICOLÓGICO E SUA MOTRICIDADE CORRESPONDAM À IDADE MENTAL RELATIVA À FAIXA 

ETÁRIA (ATÉ 5 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE) E LAUDO DA JUNTA OFICIAL EM SAÚDE (A 

SER FORNECIDO PELA DPS/CASQ). 

QUAL É A BASE LEGAL? 

1) Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993. 

2) Instrução Normativa nº 12, de 23 de dezembro de 1993 da Secretaria de Administração 

Federal. 

3) OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2315/2022/ME 


