Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu
Foz Previdência
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PENSIONISTAS NA CONDIÇÃO DE FILHO(A) UNIVERSITÁRIO(A)

A Diretora-Superintendente da Foz Previdência do Município de Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, nomeada pela Portaria nº 61.751, de 10 de janeiro de 2017, no uso das atribuições
legais, com base ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 09 - FOZPREV, de 13 de
dezembro de 2017, que estabelecer os procedimentos e prazos para prorrogação e manutenção do
benefício de Pensão por Morte na condição de Filho Universitário,
RESOLVE:
I – CONVOCAR os pensionistas na condição de Filho(a) Universitário(a),
discriminados no inciso II deste edital, para comparecer à Divisão de Benefícios da Foz
Previdência, durante todo o mês de julho de 2019, munidos dos documentos abaixo
elencados com vistas a comprovar a manutenção das condições que ensejaram a prorrogação de
seu benefício de Pensão por Morte:
a) Documento de Identidade;
b) Comprovante de Endereço atualizado nos últimos 2 (dois) meses;
c) Original da Declaração de Matrícula em curso superior, contendo, obrigatoriamente, o
nome do curso de graduação e o período em que está matriculado;
d) Original do documento que comprove frequência regular no curso de graduação, no
semestre anterior, devidamente assinado pela Instituição de Ensino ou autenticado
digitalmente;
e) Declaração de Estado Civil (modelo no anexo III da IN nº 09/2017), e;
f) Declaração de Renda (modelo disponível no anexo IV da IN nº 09/2017).
II – Relação dos pensionistas convocados:
Nome do Pensionista:
Gabriel Jose Fortunato
Kristopher Grignet Hertzog
Ana Carolina Pereira Nunes

Matrícula
4831P2
9635P2
12312P3

III – A não realização pelo pensionista dos procedimentos de comprovação semestral da
condição de Filho Universitário, dará causa ao bloqueio do pagamento de seu benefício a partir
do mês subsequente, ficando este suspenso até a sua efetiva regularização.
Gabinete da Diretora-Superintendente da Foz Previdência do Município de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2019.
Áurea Cecília da Fonseca
Diretora-Superintendente

