ATESTADO DE VIDA PARA COMPROVAÇÃO PERANTE A MANAUS PREVIDÊNCIA.
DADOS DO (A) DECLARANTE Em caso de preenchimento manual, usar letra de forma.
Nome Completo :
Data de Nascimento:

Aposentado (

) pensionista (

)

nº CPF:
__ __ __ . __ __ __ . __ __ __- __ __
Local de Nascimento:
Cidade:
País:

Número do Documento de Identidade ou Passaporte:

Estado civil:

Data de Expedição: Órgão Expedidor: País:

Nome completo da mãe :
Observação somente para aposentados (as), se houver dependentes (esposo (a), companheiro (a), filho menor até 18 anos ou
menor tutelado, anexar os documentos comprobatórios (certidão de casamento. União estável, Certidão de Nascimento ou Tutela)
companhado do documento de Rg e Cpf , para fins de inscrição ou confirmação de dependente em nosso sistema.
ENDEREÇO RESIDENCIAL
Endereço (Rua/Avenida/Logradouro/Quadra/Conjunto/Bloco):
Cidade:

Estado:

País:

CEP:

Telefones:

E-mail:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, sob as penas da lei, que são verdadeiras e completas as informações prestadas neste documento.

_________________________, ____/____/_____.
Cidade/UF

_____________________________________
Assinatura do Requerente

RECONHECIMENTO DE FIRMA (CARTÓRIO)

Documento destinado a Manaus Previdência. Reconheço a autenticidade da assinatura do declarante, que foi aposta na minha presença. A
identidade do declarante foi comprovada pelo documento mencionado acima.

Instruções:
1)

O formulário poderá utilizado por nacional brasileiro ou estrangeiro, mesmo que este não seja portador de Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). O
brasileiro poderá identificar-se com o passaporte (ainda que vencido) ou qualquer outro documento oficial brasileiro de identidade válido. O estrangeiro deverá
identificar-se preferencialmente com o seu passaporte, sendo aceito qualquer outro documento oficial de identificação.

Atenção:
- Este modelo de atestado deverá ser utilizado, preferencialmente, pelos beneficiários que não puderem comparecer em Repartição Consular ou perante Consulado
itinerante realizado por Repartição Consular.
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