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AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

O que é? 

Benefício concedido ao servidor para auxiliar nas despesas pré-escolares de 

filhos ou dependentes. 

Informações gerais: 

1  A concessão do auxílio é devida a partir da data do requerimento, não cabendo 

pagamento retroativo; 

2  O auxílio será concedido do nascimento do dependente até 6 anos completos. 

3  Considera-se também como dependente para fins de auxílio pré-escola, além 

do filho, o menor sob tutela até completar 6 (seis) anos de idade; 

4  Será concedido somente a um dos cônjuges quando ambos forem servidores 

da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional; 

5  A Assistência Pré-Escolar destina-se, também, ao dependente portador de 

necessidades especiais, de qualquer idade, desde que comprovado, mediante 

laudo médico, que seu desenvolvimento biológico, psicológico e sua 

motricidade correspondem à idade mental de até 6 ( seis ) anos incompletos. 

6  Tratando-se de pais separados, o auxílio será prestado ao que detiver a guarda 

legal dos dependentes; 

7  O servidor perderá o benefício no mês subsequente ao que o dependente 

completar 6 anos de idade cronológica e mental, quando ocorrer óbito do 

dependente, enquanto o servidor estiver em licença para tratar de interesses 

particulares ou quando de sua aposentadoria ou óbito; 

 

Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer o benefício no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 
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1  Cópia da certidão de nascimento do dependente, do Termo de Adoção ou do 

Termo de Guarda e Responsabilidade; 

2 - Laudo médico emitido por junta médica oficial, no caso de dependente 

portador de necessidades especiais; 

3 Declaração de que o cônjuge ou companheiro do servidor não percebe o 

mesmo auxílio de outro órgão público. 

 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de auxílio pré-escolar no Protocolo. 

2 Protocolo Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise. 

3 Divisão de 
Cadastro 

Instrução do processo. 

4 Divisão de 
Legislação e 

Normas 

Analisa proferindo decisão quanto ao pedido encaminhando 
o processo para manifestação do Chefe do DRH. 

5 Chefe do DRH Se improcedente: encaminha para ciência do servidor 
Se procedente: encaminha para Divisão de Cadastro 

6 Divisão de 
Cadastro 

Para inclusão no sistema 

7 Divisão de 
Pagamento 

Para acertos financeiros, se houver. 

8 Divisão de 
Cadastro 

Arquivamento na pasta funcional do servidor. 

 

 

 

 

 

 


