
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 
 

 

SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES 

 

a) Em qual dia é creditado o pagamento do servidor(a)? 

O pagamento é creditado sempre no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês 

trabalhado. 

 

b) O Décimo Terceiro salário é creditado junto à folha normal de pagamento? 

O 13º salário não é creditado junto com a folha normal.  

Segue cronograma variável de pagamento mensal enviado pela Secretaria de Estado 

de Economia – SEEC, costumando variar após o dia 13 de cada mês. 

 

c) Como posso verificar se o meu pagamento está correto? 

Atualmente, é possível fazer verificar a prévia do pagamento, no início do mês, no 

Portal SIGRH (www.gdfnet.df.gov.br). 

 

d) Aposentei este ano, já preciso fazer a prova de vida?  

Quem aposentou, tem pensão vitalícia ou temporária concedida em 2020 não precisa 

fazer prova de vida. 

Se um servidor tem uma pensão vitalícia ou temporária concedida em 2019 e esse 

mesmo servidor aposentar em 2020, é necessário fazer prova de vida em função da 

pensão citada.  

A prova de vida deverá ser feita em qualquer agência do BRB.  

Caso o servidor aposentado ou pensionista residir em outro Estado, deverá ir ao car-

tório fazer a prova de vida e enviar a documentação ao IPREV-DF.  

Informações adicionais: http://www.iprev.df.gov.br/prova-de-vida-recadastramento/ 

Devido a Pandemia, encontra-se suspensa prova de vida neste ano. 

 

e) Quando aposento pela regra da aposentadoria integral, as gratificações também 

serão integrais? 

Não, as gratificações, conforme a legislação vigente, serão pagas proporcionalmente 

por ano em efetivo exercício com as atividades exercidas com GAPED, GASE, GAA, 

GAEE, GAZR. 

 

 

http://www.gdfnet.df.gov.br/


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 
 

 

f) Todos têm direito à resíduo de férias ao aposentar?  

Todos os servidores que aposentarem têm direito ao acerto financeiro de férias, po-

dendo ter férias a receber ou não, depende de cada situação funcional.  

Não é necessário solicitar esse acerto que é feito de forma automática pela Gerência 

de Pagamento - GPAG. 

 

g) Qual o índice de atualização monetária está sendo aplicado na Pecúnia de Li-

cença-Prêmio por Assiduidade (LPA)?  

O índice de atualização monetária que está sendo aplicado na LPA é o INPC (IBGE) 

que está disponível no site do Banco Central do Brasil - 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValo-

res.do?method=exibirFormCorrecaoValores. 

 

h) Atuo com turma inclusiva, com estudantes Pessoas com Deficiência (PcD). Tenho 

direito de receber a Gratificação de Atividade em Ensino Especial – GAEE? 

Não. A GAEE é prevista para profissionais que atuam em turmas exclusivas de estu-

dantes PcD, conforme estratégia de matrícula publicada no DF e Lei nº 5.105/2013. 

 

i) O pagamento da Pensão Vitalícia é o mesmo valor que o servidor(a) falecido(a) 

recebia? 

Não.  

Tem um redutor de 30% do valor que ultrapassa o teto do INSS e será o valor do teto 

mais 70% da diferença que ultrapassa.  

O reajuste será anual pelo índice do salário mínimo. 

 

IMPORTANTE:  

Somente serão emitidas pelo portal do servidor (www.gdfnet.com.br): 

➢ Declaração de Imposto de Renda; 

➢ Fichas financeiras;  

➢ Contracheques. 
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