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CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EX-SERVIDOR 

 

Sou ex-servidor exonerado e quero solicitar minha Certidão de Tempo de Contri-

buição. Como devo proceder? 

 

A Certidão de Tempo de Contribuição só é emitida para ex-servidor que era 

estatutário na data do desligamento. 

Se o requerente tiver ingressado como celetista e exonerado como estatutário, 

será entregue Certidão de Tempo de Contribuição e Declaração. Nesse caso, a Certidão de 

Tempo de Contribuição só é contabilizada a partir de 16 de agosto de 1990 até a data de desli-

gamento. 

Caso o interessado tenha sido servidor no período celetista, não se trata de 

Certidão de Tempo de Contribuição e sim de Declaração. 

 

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REGIME ESTATUÁRIO 

A Certidão de Tempo de Contribuição é expedida pela Gerência de Tempo 

de Serviço  GTES e homologada pelo IPREV-DF. 

A solicitação pode ser efetuada por meio do link 

https://forms.gle/RfBRhuf1gRZxoo6X9.  

 

✓ o requerente deverá encaminhar, para o e-mail gtes.sugep@edu.se.df.gov.br, os 

seguintes documentos: 

 carteira de identidade com foto e CPF; 

 comprovante de residência atualizado, com CEP; 

  requerimento (formulário: Certidão de Tempo de Contribuição) preen-

chido de forma legível e assinado fisicamente. 

✓ caso o ex-servidor solicitou ou recebeu uma comprovação de tempo de serviço an-

teriormente, encaminhar, ainda: 

 comprovação tempo de serviço emitida anteriormente (original); 

 declaração de utilização, ou não, da comprovação tempo de serviço emi-

tida anteriormente (esta declaração deve ser emitida pelo regime 
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previdenciário ao qual se destinava a comprovação emitida anterior-

mente, informando acerca da utilização, ou não, dos períodos lavrados 

na mesma e, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados, aten-

dendo assim ao disposto no art. 16 a Portaria nº 154, de 15/05/2008, do 

Ministério da Previdência Social.) 

 

✓ informar endereço de e-mail para que se possa entrar em contato. 

 

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – REGIME CELETISTA 

 

A Declaração de Tempo de Serviço é expedida pela Diretoria de Cadastro 

Funcional – DICAF (dicaf.sugep@edu.se.df.gov.br), tendo validade de 30 (trinta) dias. As-

sim sugere-se que requerente aguarde a Certidão de Tempo de Contribuição para solicitar a 

Declaração. 

 

 

Por que a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC exige um tempo maior para 

ser entregue? 

 

A CTC passa por uma pesquisa minuciosa de informações para compor o 

processo que a formará. As informações são incluídas no processo por setores diferentes da 

SEEDF e é validada por outro órgão: o Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV-

DF.  

Para evitar erros que possam prejudicar o interessado, os dois órgãos (SEEDF 

e IPREV-DF) trabalham em etapas com a averiguação das informações.  

Assim, o processo de CTC tramitará nos seguintes setores: 

1. Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF, para informar o histórico fun-

cional do interessado; 

2. Posto Avançado da SUGEP na SUBSAUDE, para pesquisar e incluir o 

demonstrativo de licenças médicas;  
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3. Gerência de Tempo de Serviço – GTES, para verificar faltas e afastamen-

tos; identificar e anexar ao processo o DODF de nomeação e de exonera-

ção do interessado; 

4. Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV-DF, para solicitar a 

liberação dos formulários de certidão para preenchimento; 

5. Gerência de Tempo de Serviço – GTES, para preencher o formulário de 

Tempo de Serviço; 

6. Gerência de Consignação e Benefícios – GCONB, para preencher o for-

mulário dos valores de contribuição previdenciária do período compreen-

dido; 

7. Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV-DF, para analisar e 

homologar a CTC; 

8. Gerência de Tempo de Serviço – GTES, para registar no Sistema e notifi-

car o interessado. 

 


