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PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO DO AUXÍLIO-CRECHE 

EDITAL Nº 001/2016, SEGPLAN 03 DE OUTUBRO DE 2016 

A Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGPLAN torna pública a abertura 

do processo seletivo para inclusão de novos beneficiários do auxílio-creche, nas 

condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Toda e qualquer comunicação da SEGPLAN com os candidatos ao Auxílio-Creche, 

incluindo informações, convocações, divulgação de resultados, etc., será feita 

exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br . 

1.2 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observância dos prazos 

estabelecidos no presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações 

pela internet, no endereço eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br . 

1.3 O servidor beneficiário do auxílio-creche responde legalmente pela veracidade e 

autenticidade das informações socio econômicas por ele prestadas e pela autenticidade 

dos documentos apresentados. 

1.4 No caso de dependentes portadores de necessidades especiais, não será 

considerada a idade cronológica, desde que seu desenvolvimento biológico, psicossocial 

e motor, por comprovação emitida por junta médica oficial, corresponda à idade mental 

relativa à faixa etária prevista neste edital. 

1.5 Poderão pleitear o benefício auxílio-creche os servidores ativos civis efetivos e 

comissionados regidos pela Lei n.° 10.460/1988, do Estatuto e o Plano de Cargos e 

Vencimento do Pessoal do Magistério regido pela Lei n.° 13.909/2001 e Empregados 

Públicos enquadrados em Plano de Cargos e Salários. 

1.6 Não serão beneficiários do auxílio-creche os integrantes do Ministério Público 

Estadual, Empregados Públicos (regidos pela CLT e Decreto n.° 5.452/1943), Titulares de 

Contratos Temporários (firmados com base da Lei n.° 13.664/00), bem como aqueles que 

tenham vínculo com outros entes da federação e esteja à disposição do Estado de Goiás, 

por outro lado a vantagem poderá ser paga a servidores remunerados pelo regime de 

subsídio desde que a legislação atinente ao seu cargo não vede tal pagamento (Despacho 

“AG” n.° 004638/2014 da PGE). 

 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
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1.7 O benefício Auxílio-Creche não alcança os Policiais Militares nem os Bombeiros 

Militares, que são regidos por estatuto próprios da carreira, Lei nº 8.033/75 e Lei nº 

11.416/91, respectivamente (Parecer PA Nº 004015/2014 da PGE). 
 

2. DAS BOLSAS 

2.1 Da Quantidade e Valores 

2.1.2 Serão concedidas 1.469 (hum mil e quatrocentos e sessenta e nove) unidades do 

benefício Auxílio-Creche no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a uma unidade 

por família habilitada.  

 

3.DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Dos Requisitos para Participação 

3.1.1. Constituem pré-requisitos para concessão do auxílio-creche: 

3.1.1.1 Ter renda familiar mensal bruta inferior ou igual a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

3.1.1.2 Ter como dependente filho ou menor sob sua guarda ou tutela, com idade entre 06 

(seis) meses e 05 (cinco) anos completo (4 anos 11 meses e 29 dias) ou portador de 

necessidades especiais, nos termos do § 1° do art. 2° do Decreto nº 8.056 de 18 de 

Dezembro de 2013; 

3.1.1.3 Que o dependente do beneficiário esteja devidamente matriculado em instituição 

Pública ou Privada, regularmente autorizada a funcionar, podendo ser creche, instituição 

de educação infantil, ou em instituição especializada no atendimento a portadores de 

necessidades especiais; (conforme Art. 3º, III  do Decreto nº 8.056 de 18 de dezembro 

de 2013, alterado pelo Decreto nº 8.720, de 08 de agosto de 2016). 

3.1.1.4 Que o dependente do beneficiário (filho ou menor sob sua guarda ou tutela inscrito 

para pleitear o benefício) não receba benefício de igual natureza em outro órgão da 

administração direta, em autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia 

mista, inclusive suas subsidiárias, ou sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo 

poder público estadual, bem como na iniciativa privada. 

3.1.1.5 No caso em que ambos os progenitores sejam servidores públicos estaduais, o 

auxílio-creche será pago somente a um deles. 

3.2 O auxílio-creche não será devido ao servidor: 

3.2.1 Em licença por motivo de afastamento do cônjuge ou para tratar de interesse 

particular; 

3.2.2 Quando de sua passagem para inatividade; 
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3.2.3 Em caso de seu falecimento ou de seu dependente beneficiário. 

3.3 Para concessão do auxílio-creche considera-se: 

3.3.1 Como renda familiar mensal bruta,a soma da renda per capita mensal de todos 

aqueles que compõem a família com atividade produtiva. 

3.3.2 Para efeito de cálculo da renda familiar mensal bruta considera-se família ou grupo 

familiar o conjunto de pessoas que vivem na mesma residência, formado pelo servidor 

candidato ao benefício auxílio-creche; esposo/esposa; companheiro/companheira; 

filha/filho, irmão/irmã de qualquer condição, padrasto/madrasta, avô/avó, tutor (a), 

tutelado (a) ou curador (a), curatelado (a), em atividade produtiva.  

3.3.3 Para efeito de cálculo da renda bruta mensal serão contabilizados: salários, 

proventos, comissões, gratificações, pró-labore, outros ganhos do trabalho não 

assalariado, do trabalho informal ou autônomo, rendas do patrimônio e quaisquer outros, 

tais como pensões de qualquer natureza, benefícios previdenciários (públicos ou 

privados), renda mensal vitalícia e Benefícios Sociais, salvo seguro desemprego e renda 

de estágio cujo prazo de extinção é igual ou menor que 06 meses, de todos os integrantes 

do grupo familiar, incluindo a do servidor. 

3.3.4 Para efeito de cálculo da renda bruta mensal não serão contabilizados: as verbas de 

natureza eminentemente indenizatória (ajudas de custo, diárias, auxílio-transporte) que 

visam cobrir despesas extraordinárias (Parecer “PA” n.° 004493/14 – Desp. “AG” n° 

005394/14). 

3.3.5 Para efeito de cálculo da renda per capita, considera-se a renda bruta familiar 

mensal dividida pelo número de membros que compõe o grupo familiar.  

3.3.6 Para comprovação da renda familiar bruta, mencionada no § 3º do art. 5º deste 

Edital, deverá ser apresentada pelo servidor cópias dos contracheques ou outros 

documentos equivalentes, por membro da família, assim como cópia completa da última 

Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física ou da cópia da consulta a restituição 

e situação da declaração IRPF dos membros da família em idade economicamente ativa 

(a partir de 16 anos deverá apresentar documentos de comprovação ou não de renda). 
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições para participar do processo seletivo serão feitas somente pelo endereço 

eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br, mediante preenchimento do formulário 

respectivo, que poderá ser retificado a qualquer momento, durante o períodode inscrições 

do processo seletivo. 

4.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos para a participação da seleção do auxílio-creche, constantes no 

item 3.1 deste edital. 

4.3 O formulário de inscrição deve ser preenchido diretamente no site do Portal do 

Servidor, no link específico do auxílio-creche. 

4.4 Depois de realizada a inscrição, o candidato deverá imprimir, assinar e autenticar em 

Cartório de sua cidade ou no Recursos Humanos do órgão de lotação. 

4.5 O servidor de posse de todos os documentos autenticados, deverá digitalizá-los e 

anexá-los no sistema. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção e classificação dos candidatos inscritos será feita após a análise das 

informações do formulário de inscrição e dos documentos anexados. 

5.2 Verificada a veracidade e autenticidade das informações e dos documentos inseridos, 

será feita a classificação final e a publicação da lista dos candidatos selecionados de 

acordo com o número de vagas disponíveis. 

5.3 Caso o número de servidores habilitados a receberem o benefício seja superior ao 

número de unidades disponíveis, serão selecionados por ordem de preferência, o 

servidor: 

5.3.1 com menor renda familiar bruta; 

5.3.2 com menor renda familiar per capita; 

5.3.3 com maior número de dependentes; 

5.3.4 com maior carga horária; 

5.3.5 com família monoparental; 

5.3.6 viúvo (a); 

5.3.7 mais idoso. 

5.4 Não será selecionado no processo seletivo de que trata este Edital, o candidato que 

não comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no item 3.1 deste edital. 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
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5.5 Serão convocados os candidatos em número suficiente para o preenchimento do 

quantitativo de unidades disponíveis. 

5.5 O candidato ficará responsável pela autenticação dos documentos, realizado pelo 

Cartório da sua cidade ou pelo Recursos Humanos do seu órgão de lotação. 

  5.6 O servidor deverá apresentar, trimestralmente, à unidade de recursos humanos de 

seu órgão de lotação, atestado de frequência, fornecido em papel timbrado e assinado 

pelo responsável pela instituição de ensino público ou privado em que esteja matriculado 

o dependente do beneficiário, sob pena de suspensão do benefício. 

5.7 Caso não sejam apresentados os documentos referidos no item anterior, no prazo de 

30 (trinta) dias após o fechamento do trimestre, o auxílio-creche será excluído 

definitivamente. 

  5.8 O não comparecimento do dependente do beneficiário à instituição de ensino, por um 

período superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, sem motivo comprovado, poderá ser 

causa de suspensão do benefício a partir da data da ocorrência do fato e ensejará, após o 

devido processo legal, se for  o caso, a exclusão do servidor da lista de beneficiários do 

auxílio-creche. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O resultado dos servidores selecionados será divulgado mensalmente pela internet, 

no endereço eletrônico www.portaldoservidor.go.gov.br. 

6.2 O servidor selecionado deverá apresentar na Folha de Pagamento do seu órgão 

de lotação a cópia da certidão de nascimento do dependente beneficiário para 

inclusão no Sistema RHNET. 

 

7. DO CANCELAMENTO 

7.1 O benefício auxílio-creche será cancelado a qualquer tempo: 

7.1.1 Em caso de constatação de falsidade de informação prestada ou de documentação 

apresentada pelo servidor; 

7.1.2 Quando da não apresentação de documentação solicitada; 

7.1.3 Pela incompatibilidade de renda e/ou omissão de informação constatada após 

análise documental; 

 

 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
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7.1.4 Quando constatado que o servidor for favorecido de benefício de igual natureza em 

outro órgão da administração pública direta, autárquica, fundação, empresa pública, 

sociedade de economia mista, inclusive suas subsidiárias, ou sociedade controlada, direta 

ou indiretamente pelo Poder Público Estadual, Municipal e Federal bem como na iniciativa 

privada; 

7.1.5 A pedido do servidor. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A inscrição para concessão do auxílio-creche implica na aceitação das normas 

estabelecidas na Lei 18.092, de 17 de julho de 2013, no Decreto nº 8.056/2013 e no 

presente Edital. 

8.2 A inscrição do benefício não garante, por si só, que o servidor terá a concessão do 

benefício; 

8.3 No anexo I deste Edital estão relacionados todos os documentos a serem anexados 

com o formulário de inscrição, disponibilizado no endereço eletrônico 

www.portaldoservidor.go.gov.br que deverá estar completamente preenchido. 

8.4 O auxílio-creche poderá ser suspenso, a requerimento do servidor beneficiário, 

devidamente justificado, por até 01 (um) semestre seguido ou alternado. 

8.5 Na ocorrência de falsidades das informações aqui cedidas, o servidor poderá 

responder penal, civil e administrativamente de acordo com a legislação vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
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CRONOGRAMA DO EDITAL Nº001/2016 
PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

Mês EVENTO LOCAL 
Programa aberto a 

partir de 03 de 
outubro de 2016 

Inscrições www.portaldoservidor.go.gov.br 

Resultado: Final 
de cada mês/2016 

 
Divulgação dos Favoráveis 
 

www.portaldoservidor.go.gov.br 

 
 

 
 
 

Goiânia, 19 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
http://www.portaldoservidor.go.gov.br/
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ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NOVAS INSCRIÇÕES 

 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser preenchidos e anexados junto à 

ficha de inscrição, impressos e assinados com autenticação em cartório de sua 

cidade ou no Recursos Humanos do órgão de lotação. 

 

Servidor e Cônjuge: 

1. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

2. CPF e RG; 

3. Comprovante de Endereço (água, energia ou telefone) 

4. Contracheques dos 3 (três) últimos meses; 

5. Última Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física e do respectivo recibo de 

entrega do candidato, ou da Declaração Anual de Isento dos membros da família em 

idade economicamente ativa. 

6. Contracheque ou comprovante de renda dos membros da família em idade 

economicamente ativa (três últimos meses). 

7. Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado 

8. Declaração de que o dependente não seja favorecido por benefício de igual natureza 

em outro órgão da administração direta, autárquica ou fundacional, empresa pública, 

sociedade de economia mista, inclusive suas subsidiárias, ou sociedade controlada, direta 

ou indiretamente pelo poder público estadual, bem como na iniciativa privada (emitida 

pelo Recursos Humanos do órgão de lotação do servidor e/ou cônjuge). 

9. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. 
 

Dependente Beneficiário: 

1. Certidão de Nascimento;  

2. Laudo médico, no caso de dependente portador de necessidades especiais, emitido por 

junta médica oficial; 

3. Termo de guarda ou tutela do servidor, comprovada mediante apresentação da certidão 

de nascimento e do respectivo termo (em caso de guarda ou tutela) 

 

Instituição Educação Infantil ou Creche: 

1. Declaração de Matricula  

2. Cópia da Resolução do respectivo Conselho Educacional ou declaração equivalente 

que autoriza o funcionamento da instituição educacional ou creche.  
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, ________________________,  

_______________________________________________________________________ 

nacionalidade _____________________, estado civil ____________________________,  

residente e domiciliado (a) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade n.º________________, Órgão Expedidor 

______________, CPF n.º_____________________________, ocupante do Cargo 

________________________________________________________lotado(a) no Órgão 

_______________________________________________________________________, 

tendo sido convocado (a) em Processo Seletivo para a Concessão do Auxílio-Creche, 

assumo voluntariamente o compromisso de: 

1 - Sob pena de suspensão do benefício deverá enviar digitalizado, para o e-mail: 

portaldoservidor@segplan.go.gov.br a frequência e declaração de matricula, fornecido em 

papel timbrado, assinado pelo responsável da instituição contratada (a cada três meses). 

2 - O não comparecimento do dependente na Instituição contratada, por um período 

superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, sem motivo comprovado, poderá ser causa de 

suspensão do benefício a partir da data da ocorrência do fato e, após o devido processo 

legal, ensejará, caso comprovado, a exclusão do servidor da lista de beneficiários do 

auxílio-creche.   

3 - Constatados indícios de infração ou situação excludente, a SEGPLAN suspenderá 

imediatamente o pagamento do benefício, restabelecendo-o integralmente ao final do 

procedimento administrativo, se comprovada à inexistência de infração ou situação 

excludente. 

4 - Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando à obtenção ou concessão do 

auxílio-creche, o responsável estará sujeito a sanções penais e demais cominações legais 

cabíveis; 

5 - A exclusão do beneficiário será precedida de procedimento administrativo, observados 

os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 

mailto:portaldoservidor@segplan.go.gov.br
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6 - Outras irregularidades ou denúncias deverão ser apuradas pela Gerência de 

Benefícios ao Servidor da Superintendência Central de Administração de Pessoal da 

SEGPLAN. 

7 - A transferência do dependente de uma Instituição para outra deverá atender aos 

requisitos legais e sua aprovação pelo pela Gerência de Benefícios ao Servidor da 

Superintendência Central de Administração de Pessoal da SEGPLAN. 

8 - O servidor cedido ou requisitado para os Poderes Judiciário, Legislativo, para órgãos 

ou entidades da União, Municípios e Distrito Federal ou ainda, para outras unidades da 

federação terão o benefício mantido desde que atendidas todas as condições previstas 

neste Edital e no Decreto n° 8.056/2013, e que o ônus seja para a origem do servidor 

cedido.  

Declaro conhecer e estar de acordo com o teor deste instrumento. 

Fica eleito o Foro de Goiânia-GO para dirimir todas as questões porventura 

decorrentes deste Termo de Compromisso. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Servidor (a) 


