
                                                                 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Araruama 
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores 
Municipais de Araruama 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SERVIDOR ATIVO 
 
O Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama (IBASMA) convoca: 

 
É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos (original): 

 Documentação de Identificação (Carteira de Identidade – RG, Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH e outros conforme Lei 12.037/2009); 

 Certidão de Estado Civil. (Certidão de Nascimento para Solteiros ou Certidão de Casamento para 
casados, no caso de divorciados, separados e viúvos apresentar Certidão com as respectivas 
averbações); (alterada pela Portaria nº 39, de 11 de setembro de 2019). 

 Escritura Pública ou Particular Declaratória de União Estável, esta última conforme anexo XIII; 
(alterada pela Portaria nº 39, de 11 de setembro de 2019). 

 Carteira de Identidade Profissional - Registro no Órgão de Classe, com comprovante de 
regularidade (anuidade ou certidão), quando exigido para o ingresso no cargo; 

 Certidão de Alistamento Militar ou Reservista (quando aplicado); 
 Comprovante do Grau de Escolaridade; 
 Cartão do PIS/PASEP/NIS, se houver; 
 Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, expedida pelo INSS, quando for o caso;  
 Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida por 

outros regimes próprios, quando for o caso;  
 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constando todos os vínculos empregatícios; 

(alterada pela Portaria nº 37, de 03 de setembro de 2019). 
 Título de Eleitor, servidores entre 18 e 70 anos; 
 Comprovante de residência atualizado de até 03 (três) meses; 
 Formulário do e-Social preenchido e assinado (modelo anexo X); 
 Caso existência de dependentes observar documentos do anexo IV, (obrigatório) 

 
É desejável a apresentação dos seguintes documentos (original): 

 
 Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, expedida pelo INSS, quando for o caso; (alterada 

pela Portaria nº 23, de 08 de julho de 2019) 
 Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, ou Declaração de Tempo de Serviço, expedida por 

outros regimes próprios, quando for o caso; (alterada pela Portaria nº 23, de 08 de julho de 
2019) 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constando todos os vínculos empregatícios; 
 Cartão da Conta Salário do Banco (conta onde é efetuado o crédito mensal). 

 
O IBASMA reserva-se no direito de solicitar a apresentação da Certidão de Estado Civil 

atualizada, com no máximo de 60 (sessenta) dias da data do seu primeiro atendimento ao 
recadastramento. (incluído pela Portaria nº 39, de 11 de setembro de 2019). 

 
Locais:  IBASMA: Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, 299 – Centro, Araruama.  

 Horário de Atendimento: das 9:00h às 16:00  
  

EVITE A SUSPENÇÃO DA REMUNERAÇÃO! 
O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICA NA SUSPENSÃO DO 

PAGAMENTO REMUNERATÓRIO CONFORME DECRETO Nº 64/2019. 
 

Mais informações em: www.ibasma.rj.gov.br pelos  
Telefones: (22) 2665-7092 / 2665-3743  


