
CARTILHA
Guia de Serviços do
SergipePrevidência



Atualização de conta bancária

Certidão de Dependentes

Certidão de Tempo de Contribuição - CTC

Comprovante de Imposto de Renda

       A alteração de conta bancária é feita no próprio banco, por solicitação do(a) 
segurado(a). Feita a alteração no banco, o(a) segurado(a) deve atualizar seus 
dados bancários no SergipePrevidência.

      A declaração de dependentes informa quem são os(as) dependentes(es) 
cadastrados, junto ao SergipePrevidência, em nome do segurado.

     É a certidão emitida para ex-servidores(as), do Governo do Estado, que 
precisam averbar o tempo de contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS/SE), em outro Regime Previdenciário, a exemplo do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

       Documento do(a) segurado(a) para verificação dos rendimentos para fins 
de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).

     O documento está disponível, exclusivamente, pelo Portal do Segurado 
(http://sisprev.sergipeprevidencia.se.gov.br/portal/login) e pelo aplicativo 
meu RPPS (https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/meurpps/). 

         Geralmente, é emitida para os dependentes de servidores(as) falecidos(as), 
para emissão de alvarás judiciais, saque do Pasep (Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público), solicitação de auxílio funeral, entre outros fins.

   A declaração de dependentes, também, pode ser solicitada pelo(a) 
aposentado(a).
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Concessão de Aposentadoria

         O pedido de Concessão de Aposentadoria deve ser requerido no setor de 
Recursos Humanos, do órgão de origem. O SergipePrevidência disponibiliza o 
sistema Sisprev, para a simulação das regras de Aposentadoria. Após o envio 
de toda documentação pelo órgão de origem, cabe ao SergipePrevidência a 
análise e instrução do processo de Aposentadoria, que é concedido em um 
prazo médio de 35 dias.  
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Declaração de Inexistência de Vínculo

Declaração de Tempo Averbado e Tempo não Averbado

            O documento declara se o(a) interessado(a) tem ou não vínculo junto ao 
SergipePrevidência. 

       Declara se o(a) aposentado(a) averbou ou não algum tempo para se 
aposentar.
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Declaração de Finalização de Benefício
          Objetiva informar o óbito do(a) beneficiário(a) e a consequente 
finalização do benefício (aposentadoria ou pensão), junto ao 
SergipePrevidência.

Revisão de Aposentadoria/Pensão
            A solicitação de revisão de aposentadoria é feita pelo(a) segurado(a), ao 
suspeitar alguma divergência nos valores da concessão destes benefícios. 

Solicitação de Saldo de Proventos
        Solicitação aberta por um(a) dependente do(a) falecido(a) - aposentado(a) ou 
pensionista) - para verificar se existem valores a serem devolvidos ao 
SergipePrevidência ou pagos ao(a) requerente, por meio de alvará judicial.

Validação de Documentos
           Sistema eletrônico disponibilizado pelo SergipePrevidência para validar 
a autenticidade de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC e de outros 
documentos emitidos pelo próprio Instituto.

    É dever do(a) servidor(a) ativo(a), aposentado(a), pensionista e 
dependente previdenciário manterem seus dados cadastrais atualizados, 
para poderem receber seu(s) benefício(s) de forma continuada.
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Concessão de Pensão por Morte
       É o benefício pago ao(s) dependente(s) do(a) servidor(a) ativo(a) ou 
aposentado(a) que veio a óbito.
Para requerer, o(a) dependente deve conferir o procedimento e  documentos 
obrigatórios relacionados na Portaria de Concessão do Benefício de Pensão por 
Morte - disponível em nosso site.
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1 - Importante o(a) segurado(a) manter seus dados 
cadastrais atualizados - e de seu(s) dependente(s) 
previdenciário(s), se houver -, para poder receber 
seu(s) benefício(s) de forma continuada;

www.sergipeprevidencia.se.gov.br

Portal do Segurado

Aplicativo Meu RPPS

(79) 3198.0800 / 3198.0812

(79) 9.9191.6274 (whatsapp exclusivo para mensagem)

atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br

Instagram: @previdenciaseInstagram: @previdenciase

Facebook: @seprevidencia

Twitter: @seprevidencia

3 - Agendamento de vaga, para atendimento presencial: 
(79) 3198.0800 / 3198.0812.

2 - O requerimento para todos os serviços, exceto para 
a concessão de pensão por morte, pode ser feito via 
e-mail: atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.

Na aba serviços, estão listados todos os serviços e 
documentos obrigatórios para cada um deles: 
www.sergipeprevidencia.se.gov.br/servicos/

ATENÇÃO: 

CONTATOS DO SERGIPEPREVIDÊNCIA:
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