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Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de Documentação necessária para Recadastramento de     
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTEBENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTEBENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTEBENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE    

 

Pensionista:Pensionista:Pensionista:Pensionista:    
    
− 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 da carta de concessão do benefício da previdência oficial (INSS), bem como cópia do 

último extrato de pagamento da previdência oficial (INSS), que poderá ser emitido pelo site da 
previdência oficial, caso não tenha acesso a um computador, emitir o extrato bancário onde 
conste o depósito da previdência oficial (INSS); 

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

 
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 formulário e no campo assido formulário e no campo assido formulário e no campo assido formulário e no campo assinatura reconhecer firma por autenticidade em cartórionatura reconhecer firma por autenticidade em cartórionatura reconhecer firma por autenticidade em cartórionatura 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@portusinstituto.com.brfaleconosco@portusinstituto.com.brfaleconosco@portusinstituto.com.brfaleconosco@portusinstituto.com.br    

 

 


