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/
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OBJETO DO REQUERIMENTO
Atendendo aos termos do Edital de Chamamento Público n° 001/2021-SEAPA de ex-empregados DO
EXTINTO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE GOIÁS – IDAGO, venho requerer
regularização de eventual(ais) crédito(s) e/ou competência(s) de FGTS referentes ao período contratual
mantido com o IDAGO informado na planilha anexa, ainda não depositado(s) ou recolhida(s) e/ou
individualizado(s) perante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF e/ou demais anteriores bancos
depositários.
Declaro para fins de verificação e para evitar possível duplicidade de pedidos de regularização de FGTS:
a) Não integro ( ) nenhuma Reclamação Trabalhista em desfavor da PGE, cobrando regularização de FGTS.
b) Integro ( ) a seguinte Reclamação Trabalhista contra o IDAGO: ________________________
c) Durante o vínculo com o IDAGO, ( ) ESTIVE ( ) NÃO ESTIVE, de Licença para Tratar de Interesse
Particular.
d) ( ) ESTIVE ( ) NÃO ESTIVE à disposição, com ÔNUS, para outro(s) órgão(s).
e) Estou ciente que devo apresentar documentos pessoais, além de documentos que comprovem o vínculo
trabalhista e extrato do FGTS que comprove os períodos que não foram pagos.
f) Estou ciente que na falta de algum dos documentos solicitados, o processo não terá andamento.
Fundamentação legal: Edital de Chamamento Público n° 001/2021-SEAPA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO
- RG, CPF e comprovante de endereço atualizado – últimos 90 dias;
- Documentos que comprovem seu vínculo trabalhista com o extinto IDAGO (CTPS com respectivo
contrato, contracheques ou outros documentos comprobatórios);
- Documentos que comprovem a eventual inadimplência de qualquer crédito e/ou competência de FGTS no
período contratual (extrato de FGTS de todo o pacto laboral, termo de opção do FGTS e outros);
- Planilha (anexo II do Edital de Chamamento Público n° 001/2021-SEAPA.
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OBSERVAÇÃO
A solicitação NÃO PODERÁ abranger ou tratar de mesma(s) ou igual(is) competência(s) de FGTS já objeto
de Reclamação Trabalhista individual, plúrima ou coletiva, que o interessado integrou ou integra, para se
evitar duplicidade de pedidos.
Este requerimento também poderá ser firmado por herdeiros ou sucessores legais do ex-empregado falecido,
devendo ser acompanhado além dos documentos acima discriminados, documentos que comprovem a
regularidade da representação (atestado de óbito, termo de inventariante, relação de todos os herdeiros com
respectiva comprovação e outros).
Tratando-se de requerimento feito via procuração, é necessária a juntada de cópia de RG e CPF do procurador
e do outorgante com as respectivas firmas reconhecidas.

Goiânia, _____ de

de

.

Assinatura do(a) requerente conforme identidade

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
RUA 256, N° 52 - SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-200 - (62)3201-8936

