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AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

QUE ATIVIDADE É? 

Solicitação de auxílio pré-escolar.  

Benefício concedido ao servidor ativo para auxiliar nas despesas pré-escolares de filhos ou dependentes. 

 

QUEM FAZ? 

O Núcleo de Benefícios (NUB) da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP) da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). 

 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

O(A) Servidor(a) deverá acessar o SouGov  e clicar em “Solicitações” e escolher a opção “Cadastro de Dependente”. O(A) servidor(a) terá a opção de 

alterar ou excluir um dependente já cadastrado ou incluir um novo dependente. Para incluir um novo dependente, preencher todos os dados solicitados 

e clicar em “Avançar”.  

Selecionar o(s) benefício(s) que deseja incluir e clicar em “Avançar”. Anexar a Certidão de Nascimento do dependente ou Termo de Adoção ou de 

Guarda e Responsabilidade, concedido em processo de adoção de criança.  

Após, clicar em “Solicitar”. Ler atentamente os termos e clicar em “Aceito os termos”. Após o aceite, a solicitação já é automaticamente enviada à 

unidade gestora para análise. 

 

 

https://sougov.economia.gov.br/sougov/


 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

Possuir dependente na faixa etária compreendida do nascimento até 05 anos, 11 meses e 29 dias, ou que seja portador de necessidades especiais cuja 

idade mental, comprovada por laudo médico, seja correspondente à estabelecida, ou, ainda, que detenha a guarda de menor nesta faixa etária. 

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

  Certidão de nascimento do dependente, ou Termo de Adoção ou de Guarda e Responsabilidade, concedido em processo de adoção de criança. 

  CPF do dependente  (caso não conste da certidão de nascimento). 

  Laudo médico que comprove tal condição em caso de dependente com necessidade especial (idade mental de até 6 anos incompletos). 

 

QUAL É A BASE LEGAL? 

  Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993     

  Instrução Normativa/SAF nº 12, de 23 de dezembro de 1993 

  Ofício Circular SEI/ME nº 2315, de 18 de julho de 2022 

  Nota Técnica nº 740, de 03 de agosto de 2010 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d0977.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/sigepe-bgp-ws-legis/legis-service/download/?id=0000363317-ALPDF/2018
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23619
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/8049

