
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP

Coordenação de Atenção a Saúde e Qualidade de Vida

REQUERIMENTO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS
DE SAÚDE DO(A) SERVIDOR(A) – RDBS

SIGA Nº:                                                                          SIAPE:

ORGÃO:                                                                           LOTAÇÃO:

NOME DO(A) SERVIDOR(A):

NOME SOCIAL:

CARGO                                                                            CARREIRA:

VINCULO: 

FINALIDADE DO REQUERIMENTO DOCUMENTO A SER APRESENTADO 

Avaliação de saúde para embasar pedido de afastamento da
atividade insalubre.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e  documentos
correlatos, CAT/SP.

Avaliação de  saúde para embasar  pedido de  aposentadoria
por invalidez.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  de  saúde  para  constatação  de  invalidez  de
dependente:

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  de  saúde  para  embasar  pedido  de  remoção  por
motivo de saúde: 

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação de saúde para embasar pedido de horário especial:
Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  de  saúde  para  embasar  pedido  de  reversão  de
aposentadoria por invalidez.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  de  saúde  do  servidor(a)  aposentado(a)  para
constatação de invalidez por doença especificada no §1º do
art.  186,  com  fins  embasar  pedido  de  integralização  de
proventos. 

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  para  embasar  pedido  de isenção  de  imposto  de
renda.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação  de  idade  mental  de  dependente  para  embasar
pedido de concessão de auxílio pré-escolar.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Avaliação de servidor(a) com deficiência  embasar pedido de
acompanhamento em viagem a serviço.

Atestados  de  saúde,  relatórios,  exames  e/ou  documentos
correlatos.

Observação: ______________________________________________________________________________________

Local/Data: __________________, ______/_______/_______ Assinatura: ______________________________________

*Atestados,  relatórios,  exames  e/ou  documentos  correlatos  de  saúde  deverão  ser  entregues  em  envelope  lacrado,  classificado  como
“CONFIDENCIAL” na parte externa do envelope, identificado-o com nome, matricula, órgão de lotação ou exercício.

** As avaliações acima visam estabelecer o nexo causal entre o adoecimento e o pedido a ser impetrado.
*** De posse do laudo médico pericial, o(a) servidor(a) deverá abrir processo junto a autoridade competente.

para embasar pedido de pensão

do(a) servidor(a) do(a) dependente

do(a)  próprio(a) servidor(a) com deficiência

dependente com deficiência

para a embasar pedido de inclusão em plano de saúde 
como dependente
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