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TERMO DE DESIGNAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO 

 
 

 

Nome:__________________________________________________________________ 
CPF: ______________________ Matrícula UFSC:________ Matrícula SIAPE: ________ 
Cargo: ______________________ Lotação:____________________________________ 
Telefone: _____________________ Ramal:________ Celular: _____________________ 
Email: __________________________________________________________________        

     

 

Requer a designação de _______________________________________________, na 
                                                                                   (nome do beneficiário) 

condição de:         

(     ) companheiro(a)             

(     ) filho(a) maior de 21 anos de idade,  

(     ) outro  __________________________________________   
                                                (especificar vínculo de dependência) 
 

para efeitos de beneficiário de pensão civil por morte, conforme prevê o artigo 217, da Lei 

n° 8.112, de 11/12/90, com redação dada pela Lei nº 13.135/2015. 

Ressalto, ainda que, em caso de dissolução da união estável ou término do vínculo de 

dependência com a pessoa designada, comprometo-me a comunicar a essa Pró-Reitoria 

(PRODEGESP) a intenção de suspender sua condição de beneficiário de pensão nos 

termos da lei acima mencionada. 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

 

Florianópolis, _______ de____________________ de ____________. 
 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 

 

Anexar cópias autenticadas em cartório ou por outro servidor da UFSC de: 
(    ) Declaração pública de união estável; 
(    ) CPF e Carteira de Identidade do(a) servidor(a) e do designado(a); 
(    ) Declaração de imposto de renda, constando o beneficiário como dependente. 
 

Outros tipos de comprovação (cópias autenticadas em cartório ou por outro servidor da 
UFSC): 
(    ) Certidão de Nascimento dos filhos em comum 
(    ) Conta Conjunta em banco 
(  ) Comprovação de mesma residência (conta de água, luz, telefone, etc) constando em um 
comprovante o nome do(a) servidor(a), e em outro comprovante o nome de seu(ua) 
companheiro(a).       
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