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PROCESSO DE APOSENTADORIA 

 

a) Quero solicitar aposentadoria e preciso ter conhecimento da Lei (fun-

damentação legal) para informar no meu processo de aposentadoria. 

Como devo proceder? 

O servidor deverá solicitar à Gerência de Tempo de Serviço – GTES, via processo SEI, 

a contagem de tempo de serviço e a fundamentação legal para iniciar o processo de 

aposentadoria. A resposta é apresentada via SEI com celeridade, não necessitando de 

comparecimento presencial do servidor. 

 

b) Já estou em processo de aposentadoria, posso solicitar o Abono de 

Permanência? 

O Abono de Permanência é o benefício concedido ao servidor que completou os requi-

sitos para a aposentadoria (pode se aposentar), mas decide continuar trabalhando. As-

sim, caso este opte pela aposentadoria, não será beneficiário do Abono de Permanência. 

 

c) Sou professor e exerço atividade fora da escola. Perdi o direito à apo-

sentadoria especial de magistério? 

Não. A modalidade de aposentadoria especial de magistério é própria do cargo de Pro-

fessor. No entanto, exige um tempo mínimo de exercício das funções dentro do estabe-

lecimento de Educação Básica - efetiva regência, sendo 25 (vinte e cinco) anos para 

mulher e 30 (trinta) anos para homem. 

 

d) Sou ocupante do cargo de Professor de Educação Básica e quero soli-

citar Aposentadoria Especial de Magistério. Devo anexar minhas de-

clarações para comprovar o tempo exercido? 

SIM. O servidor deverá anexar ao processo declarações de todas as lotações em que 

atuou. Caso tenha exercido atividades diferentes de Regência, Direção, Vice-Direção e 

Coordenação Pedagógica, ou atuado em Convênio, deverá descrever detalhadamente as 

atividades que exerceu e não apenas informar qual era a atividade. 
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e) Já estão sendo aplicadas no GDF, as novas regras de Aposentadoria? 

Não. A Câmara Legislativa do DF deverá aprovar a implementação para que passe a ser 

aplicada no DF 

 

f) Qual o tempo médio de tramitação do processo de aposentadoria e em 

quais setores tramita?  

O tempo médio de tramitação para o processo do processo de Aposentadoria é de 4 

(quatro) a 6 (seis) meses. Seguem os setores para construção do processo e sua finali-

dade: 

1. Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF – para anexar a classificação funci-

onal do servidor; 

2. SUBSAUDE – para levantamento das Licenças Médicas; 

3. Gerência de Seleção e Provimento – GESELP – para informar quanto ao in-

gresso do servidor na SEEDF; 

4. Gerência de Lotação e Movimentação – para emissão da declaração de Lota-

ção; 

5. Gerência de Tempo de Serviço – GTES – para análise detalhada de todo histó-

rico funcional do servidor, bem como anotações de Licenças Médicas e outros 

tipos de licenças e todas as declarações de suas unidades de lotação (em caso 

de aposentadoria especial de magistério); 

6. Gerência de Evolução Funcional – GEVOF – para levantamento das Licenças-

Prêmio por Assiduidade e a verificação do padrão funcional; 

7. Corregedoria – para informar eventuais Processos Disciplinares; 

8. Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões – GCAP – para análise de 

toda a documentação inserida pelas Gerências nas quais o processo tramitou, 

bem como o enquadramento da fundamentação legal e posteriormente o enca-

minhamento da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

Depois da publicação das aposentadorias, a GCAP envia a lista dos aposentados para 

a Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE para que possa ser feito o acerto finan-

ceiro de férias e 1/3 de férias. 
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A GEVOF também envia uma lista com as Licenças-Prêmio por Assiduidade não usu-

fruídas, para que possam ser feitos os cálculos e lançamentos dos valores a serem re-

cebidos a esse título pelos servidores. 

 

g) Para quem é deficiente, qual aposentadoria é mais vantajosa? Por In-

validez ou pela regra da Aposentadoria especial por deficiência? 

A aposentadoria por deficiência não tem vantagem financeira, pois é efetuada pela 

média das remunerações. A vantagem é a redução do tempo de serviço 

 


