
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS IPOJUCA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DO AUXÍLIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(Portaria Normativa nº 03/2009)

Beneficiário Titular: __________________________________________________ SIAPE: ______________

Plano de Saúde Particular: ________________________________________  Nº de dependentes: _______

Considerações:

 1. Entende-se  por  beneficiário,  na  condição  de  titular  do  plano,  o  servidor  ativo  e  inativo  ou 
pensionista. Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá inscrever beneficiários na condição de 
dependentes.

 2. São beneficiários do auxílio, na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargos efetivos 
e de cargo comissionado ou de natureza especial. Já na qualidade de dependente do servidor:
 a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
 b) o  companheiro  ou  a  companheira  na  união  homoafetiva,  obedecidos  os  mesmos  critérios 

adotados para o reconhecimento da união estável;
 c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e 

dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
 d) os filhos e enteados, solteiros, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto 

durar a invalidez;
 e) os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes 

economicamente  do servidor  e  estudantes de curso regular  reconhecido  pelo  Ministério  da 
Educação; e

 f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas 
“d” e “e”.

 3. Para fazer jus ao auxílio, o plano de assistência à saúde suplementar, contratado diretamente pelo 
servidor, deverá atender, no mínimo, ao termo de referência básico, anexo a Portaria acima citada.

 4. O auxílio será consignado no contracheque do titular do beneficiário e será pago sempre no mês 
subsequente à apresentação, pelo servidor, de cópia do pagamento do boleto do plano de saúde,  
desde que apresentada à CDRH, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

 5. O  auxílio  poderá  também  ser  requerido  para  cobrir  despesas  com  planos  de  assistência 
odontológica.

Ipojuca, ______ de ____________________ de _______

_______________________________________
Assinatura do Beneficiário Titular

Obs.: Anexar cópia da apólice e carteiras de saúde em validade.



RELAÇÃO DOS DEPENDENTES

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Beneficiário Dependente: ____________________________________ Data Nasc.: _____/______/______

(        ) Cônjuge / Companheiro(a) / Pessoa com percepção de pensão alimentícia
(        ) Filho ou enteado, solteiro, até 21 anos de idade ou inválido.
(        ) Filho ou enteado, dependente economicamente, de 21 a 24 anos de idade.

Ipojuca, ______ de ____________________ de _______

_______________________________________
Assinatura do Beneficiário Titular


