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Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de     
PARTICIPANTE APARTICIPANTE APARTICIPANTE APARTICIPANTE ASSISTIDOSSISTIDOSSISTIDOSSISTIDO    

 

Participantes:Participantes:Participantes:Participantes:    

− Cópia de documento de identificação (RG/CNH/Órgão de Classe, Carteira Militar); 

− Cópia de CPF; 

− Cópia de comprovante de residência; 

− Cópia de comprovante de dados bancários; 

− Cópia de certidão de casamento ou União estável, caso o participante seja divorciado/separado juntar  

− Cópia de certidão de casamento com averbação de divórcio e ou documentação judicial que comprove o 
não pagamento da pensão de alimentos, ou ainda certidão de dissolução da união estável; 

− Cópia de carteira de trabalho das páginas:  
a) Que contenha a foto e informações da CTPS; 
b) Que contenha os dados do trabalhador (Qualificação Civil);  
c) Que contenha os dados do contrato de trabalho, especificando a data de 
entrada e data de saída de cada empresa trabalhada. 

− Caso já esteja aposentado pela previdência oficial (INSS), anexar a cópia da carta de concessão do 
benefício, bem como cópia do extrato de pagamento do benefício do recebido pelo INSS; 

− Nos casos em que o participante tenha um procurador que o represente, anexar cópia autenticada de 
documento de procuração de instrumento público ou cópia da procuração particular com firma reconhecida 
por autenticidade, com fins específicos para tratar assuntos junto ao PORTUS.  

  
Seus Beneficiários:Seus Beneficiários:Seus Beneficiários:Seus Beneficiários:    

− Cópia de documento de identificação (RG/CNH/Órgão de Classe, Carteira Militar); 

− Cópia de CPF; 

− Cópia de comprovante de residência; 

− Certidão de nascimento (caso o menor não tenha Documento de Identificação); 

− Declaração de ensino superior (Filho/Enteado solteiro entre 21 e 24 anos cursando Faculdade); 

− Documento (Ofício) que comprove a curatela ou tutela do dependente;     

− No caso de filho/enteado inválido ou incapaz, juntar cópia do laudo médico e/ou certidão de curatela.    
    

Seus DesignaSeus DesignaSeus DesignaSeus Designados: dos: dos: dos:     

− Cópia de documento de identificação (RG/CNH/Órgão de Classe, Carteira Militar); 

− Cópia de CPF; 

− Cópia de comprovante de residência; 
 
Juntar cópia dos comprovantes autenticados (somente para envio pelos correios), rubricar todas as páginas Juntar cópia dos comprovantes autenticados (somente para envio pelos correios), rubricar todas as páginas Juntar cópia dos comprovantes autenticados (somente para envio pelos correios), rubricar todas as páginas Juntar cópia dos comprovantes autenticados (somente para envio pelos correios), rubricar todas as páginas 
do formuláriodo formuláriodo formuláriodo formulário    e no campo assinatura reconhecer firma por autenticidade em cartórioe no campo assinatura reconhecer firma por autenticidade em cartórioe no campo assinatura reconhecer firma por autenticidade em cartórioe no campo assinatura reconhecer firma por autenticidade em cartório....    
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a sede do Portus pelo telefone Em caso de dúvidas, entrar em contato com a sede do Portus pelo telefone Em caso de dúvidas, entrar em contato com a sede do Portus pelo telefone Em caso de dúvidas, entrar em contato com a sede do Portus pelo telefone 0800 767 00920800 767 00920800 767 00920800 767 0092        
ou pelo eou pelo eou pelo eou pelo e----mail: mail: mail: mail: faleconosco@portusinstifaleconosco@portusinstifaleconosco@portusinstifaleconosco@portusinstituto.com.brtuto.com.brtuto.com.brtuto.com.br    

 

 


