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Resumo 

No Brasil, o momento da aposentadoria traz conflitos, especialmente pela falta de preparo para 

essa etapa (FÔLHA E NOVO, 2011). Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo 

identificar os principais problemas processuais no encaminhamento de pedido de aposentadoria 

por parte de servidores, especificamente, dos professores  de uma Escola da rede municipal do 

Estado do Rio de Janeiro, bem como apontar os entraves que colaboram na morosidade para 

abertura do processo e propor soluções. Para efeito deste trabalho, foram utilizadas pesquisa 

bibliográfica, entrevistas estruturadas aplicadas a sete servidores que solicitaram aposentadoria no 

período de 2010 a 2018, com abordagem qualitativa. Este trabalho não trata apenas do tema da 

aposentadoria, mas do sistema utilizado na prefeitura do município analisado, para a concessão do 

benefício. A partir das análises realizadas, ficou evidenciado a necessidade de intervenções por 

parte da prefeitura, como a elaboração de um plano, consistindo na ampliação do 

acompanhamento informatizado da carreira desse profissional, onde as ações sejam voltadas para 

a concretização de um sistema mais eficaz, conseguindo otimizar suas funções, reduzir gastos e 

administrar com maior eficiência a verba pública, facilitando o processo de tomada de decisão 

para esses profissionais.    

 

Palavras-chave: Aposentadoria do Professor; Informatização de dados funcionais; Servidor 

Público. 
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1 - Introdução  

No Brasil, a saída do indivíduo do mercado de trabalho, ocasionado pela aposentadoria, 

traz alguns conflitos, um deles é a falta de preparo para esse momento, segundo Fôlha e Novo 

(2011). Além de influenciar na eficiência da Organização na Administração Pública é possível 

perceber que solicitar o benefício da aposentadoria é um processo contraditório. Por um lado, é 

considerada um direito recebido após anos de trabalho. Por outro, o aposentado continua 

trabalhando por necessidade de complementar a renda, para pagar contas e despesas pessoais ou 

para contribuírem para o sustento das necessidades financeiras da família (MAIS, 2016). Existe a 

necessidade de uma maior intervenção organizacional, ampliando as possibilidades de orientação 

para aposentadoria durante toda a carreira do funcionário, construída a partir de coleta de dados, 

experiências e a perspectiva de uma reforma previdenciária. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva, com análise bibliográfica e 

documental em solicitações de aposentadoria dos professores da escola municipal estudada, 

incluindo entrevistas estruturadas.  

              Este Relatório Técnico torna-se importante por tratar não somente da dificuldade de 

concretização da aposentadoria por parte dos professores, mas também do atual sistema de 

comprovação de serviço da prefeitura do município analisado, uma operação realizada de forma 

arcaica, o que atualmente, com o avanço da tecnologia de informação, é injustificável. Este 

trabalho, além de trazer a importância da aposentadoria como um benefício reivindicado por esses 

profissionais, aponta a necessidade de um aprofundamento no estudo da possibilidade de redução 

do tempo e do custo de toda a operação, incluindo uma avaliação do sistema atual de informação e 

acesso aos dados, pois vale lembrar que é de interesse da sociedade, que a  prefeitura consiga 

otimizar suas funções, reduzindo os gastos e administrando com maior eficiência a verba pública, 

conseguindo com isso que mais recursos sejam empregados em outras áreas de interesse público. 

Para a sociedade é importante discutir de forma específica, a cultura existente que dificulta a 

decisão da aposentadoria, especificamente do professor, que por possíveis perdas financeiras após 

a aposentadoria e pela baixa remuneração recebida, multiplica a jornada de trabalho, um acúmulo 

permitido por lei ao cargo, contudo, o aumento de horas trabalhadas poderá interferir na qualidade 
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do trabalho e causar um impacto financeiro nas contas públicas (JACOMINI; PENNA, 2016, p. 

188).  

            O ponto principal, identificado com o presente relatório, é apontar o motivo da 

morosidade na confecção da declaração de comprovação de regência de turma, essencial para a 

abertura do processo de aposentadoria dos professores, identificar os entraves que impedem a 

rapidez na análise dos dados e entrega final deste documento. Para requerer a aposentadoria, o 

professor deverá observar os seguintes requisitos: tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício 

no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; cinquenta e cinco 

anos de idade, trinta anos de comprovação de regência, se homem; cinquenta anos de idade, vinte 

e cinco anos de comprovação de regência, se mulher (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2017).  

Especificar que a forma de coleta nos documentos de onde provém os dados, para a 

confecção da declaração, é realizada manualmente, provocando o aumento no tempo da operação 

e o risco de imprecisão nas informações. Para alcançar a otimização da operação, é primordial a 

ampliação da informatização dos setores e da técnica utilizada pelos servidores que a executam. 

Adotei por base, para a pesquisa, os pedidos de declarações realizados no período de 2010 a 2018, 

além das questões culturais que influenciarão; à medida que se aproxima o desligamento do 

quadro produtivo, e que levam a uma demora na decisão para aposentar. 

 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) tem a atribuição de elaborar a política 

educacional do município do Rio de Janeiro, coordenar a sua implantação e avaliar os resultados, 

assegurando a excelência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Públicos (PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017). 

A SME para conseguir atingir a otimização, planeja e coordena planos, programas e 

projetos para o desenvolvimento das atividades educacionais do município, possui sob sua 

responsabilidade no atendimento, 1.537 unidades; 654.949 alunos matriculados, de acordo com a 

última atualização feita em julho de 2017. Nos Recursos Humanos, 41.216 Professores e 14.963 

Funcionários de apoio administrativo, de acordo com a última atualização de março de 2017 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2017). 
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Neste Relatório Técnico serão apresentados problemas frequentes que dificultam o 

servidor no encaminhamento do seu processo de pedido de aposentadoria, baseado em sete 

pedidos de documentos, concretizados no período de 2010 a 2018, anos inicial e final dos 

processos em andamento no momento da coleta (2017/2). Foram analisados todos os processos em 

andamento, com finalização prevista para 2018, foram também apresentadas propostas de solução. 

O Sistema de Informação da SME é informatizado, porém a realização de todo levantamento de 

dados ainda é feita manualmente, pois as informações não constam no sistema, impossibilitando o 

acesso do servidor ao controle da sua vida funcional e dificultando a confecção dos documentos, 

provocando frequentes erros e omissões de dados durante o processo. 

O professor, servidor  cujo cargo é um dos mais importantes da SME, é o que mais 

encontra dificuldade neste processo, por necessitar de um documento denominado:  declaração de 

comprovação de regência de turma. Este profissional, no decorrer da sua vida funcional, exerceu a 

função em várias unidades de ensino, necessitando deste documento específico para 

aposentadoria, de todas as unidades que trabalhou, que é confeccionado manualmente, provocando 

mais lentidão no processo.   

2.1 - Diagnóstico 

          Para efeito deste trabalho, será empregada a realização de uma pesquisa documental nas 

unidades diretamente responsáveis por agregar as informações funcionais dos servidores. Para 

identificar nos processos os principais problemas, a quantidade de ocorrências e propor as 

soluções, serão incluídas entrevistas estruturadas, aplicadas aos servidores das unidades que 

estejam com idade e tempo de serviço, que contemplem os requisitos legais para a aposentadoria, 

numa quantidade que possibilite obter as informações necessárias para conclusão da pesquisa, com 

abordagem qualitativa. Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa se configura como 

descritiva.  
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              Segue abaixo, um quadro demonstrativo, contendo os sete pedidos de comprovação de 

regência de turma concluídos de 2010 a 2018.  

Quadro 1 - Pedidos de Comprovação de Regência de Turma concluídos de 2010 a 2018 

  
Nº de  

Pedidos 
Tempo de 

conclusão Causas dos Problemas Erros Detectados  Consequências 

 

02 
 

Mais de 2 

anos 

  Os dados para confecção do   

documento não estão em um 

único lugar. 

Dados incorretos 

lançados no 

documento. 

Demora na entrega do 

documento. 

    

03 

 

       1 ano 

  O levantamento   de  dados   da 
vida funcional é realizado        

manualmente em papéis. 
 

    Erro   de   grafia    e  
 omissão de dados. 

 

  

O documento tem que ser 

refeito.  

 

 02 

 

 6 meses 

Ausência  de  um Sistema  de 

Informação Computadorizado 
 Demora na coleta        

dos  dados.          
  Demora na entrega do   

documento final.                
onde os dados  sejam coletados, 

manipulados e processados com 

precisão. 
Fonte: Elaboração própria, com base em informações coletadas na escola municipal estudada (2018).  

Conforme é apresentado no quadro demonstrativo,  no período de 2010 a 2018 foram 

pedidos sete documentos, elaborados obrigatoriamente de forma gradativa e com muito 

cuidado, devido a ação de agentes externos, os quais são:  

1. O deslocamento da pessoa responsável pela elaboração na Unidade onde está 

lotado o servidor,  para outros locais, como por exemplo à Gerência de 

Recursos Humanos (GRH) da Coordenadoria Regional de Educação, para 

averiguar mais dados da vida funcional e assim completar o documento;  

2. Assim como na Unidade Escolar, também no GRH os dados só estão 

disponíveis para consulta em papéis, que por vezes estão incompletos ou 

com datas, locais e nomes escritos de forma incorreta;  

3. Até 1989 o controle da vida funcional era realizada manualmente em Pasta 

Funcional, de 1989 até 31/03/2000  era utilizado o Sistema Informatizado de 

Recursos Humanos (SIRHU), mudando para o ERGON a partir de 

01/04/2000, conforme consta no Manual de Averbação de Tempo de Serviço 

(PCRJ, 2010). Os responsáveis pelos  documentos nas unidades escolares não 

tem acesso direto a este sistema, o que dificulta mais ainda a confecção do 

documento e com a  imprecisão dos dados algumas vezes  é necessário  
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refazê-lo, atrasando assim a abertura do processo. 

            Segue abaixo um quadro demonstrativo, contendo as 7 (sete) entrevistas realizadas no 

período de 2017 a 2018, de servidores  com o processo de aposentadoria finalizado ou ainda na 

fase final.   

Quadro 2 - Entrevistas Estruturadas   

Pergunta 1: Foi difícil decidir aposentar?  

Sim Não        Não respondeu     
00             05                  02        

Pergunta 2: Qual a principal dificuldade para entrar com o Processo?     ordem de prioridade (1,2 e 3)    Numere em ordem de prioridade (1, 2 e 3) 

Financeira     Reunir os      

documentos 

 Falta de informação    Não respondeu  

           01            02                  02               02  

 

Pergunta 3: Desde que você decidiu se aposentar quanto tempo levou para conseguir entrar com o processo? 

    Menos de 6 meses   De 6 meses - 1 ano De 1 - 2 anos     + de 2 anos Não respondeu 

         01    03 01             00 02 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações coletadas nos questionários entregues aos servidores 

(2018). 

            É apresentado no quadro 2 as entrevistas sobre 7 (sete) processos, com 6 (seis) entrevistas 

realizadas e uma impossibilidade de resposta devido ao falecimento da servidora.  Nele está 

demonstrado que, ao decidir aposentar, o servidor enfrenta as incertezas da falta de informação 

sobre quais e quanto tempo vai demorar para juntar os documentos necessários. O primeiro passo 

é decidir aposentar, depende só dele, já o levantamento dos dados pessoais e a confecção do 

documento depende dos responsáveis nas unidades por onde esse servidor prestou serviço. 

            Conforme foi apresentado no quadro 1, a ausência de um método seguro para finalizar o 

tempo de serviço do professor, fornecendo o documento com maior rapidez e precisão, traz para 

este momento uma grande insegurança profissional, pois provoca a incerteza  da data que poderá 

entrar com o pedido de aposentadoria. A existência de uma evolução tecnológica tem 

proporcionado a agilização dos pré-requisitos para aposentadoria, porém são insuficientes para 

que o processo possa atingir a eficiência necessária, provocando a busca por mais ações que visem 

a implantação de um sistema operacional que possa sanar essas deficiências na Administração. 
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3 – Referencial Teórico   

3.1 - A preparação para aposentadoria  

              Aposentadoria é um tema que ocupa um lugar significativo nas discussões na sociedade. 

Um momento crucial de interrupção do exercício regular do trabalho. Entram em pauta os 

conflitos pessoais, a perda da capacidade produtiva e a chegada de uma idade limite de capacidade 

física. Fôlha e Novo (2011) colocam esta etapa da vida como um período difícil de transição.  

 As mudanças provocadas pela aposentadoria requerem uma adaptação,                                         

dificilmente  atingida  pela  maioria  das  pessoas  e,  caso  tal  adaptação  não ocorra  os  
  resultados    negativos   deste   período   podem   ser   muito   sérios,      manifestando-se  
  através  de  depressão,  isolamento,  dificuldades   de   relacionamento  com   a   família, 
  dentre outros (FÔLHA; NOVO, 2011, p. 6).  

            Como visto anteriormente, a aposentadoria requer uma preparação, pois é algo definitivo, 

o início de uma nova etapa de vida, e em toda transição, se não for bem estruturada, trará danos, 

muitas vezes irreparáveis. Para Costa e Soares (2009), é preciso atentar para o contexto, não 

esquecendo o lugar de onde se fala, numa sociedade capitalista, o aposentar-se tende a ser 

acompanhado por valores negativos como inutilidade, incapacidade e envelhecimento. 

              Em determinado período, normalmente no início da vida produtiva, a aposentadoria é 

vista como algo distante, mas intensamente desejada, mudando-se a percepção à medida que se 

aproxima a sua efetivação (FÔLHA; NOVO, 2011). Além dos fatores culturais, existem os 

aspectos legais, como as expectativas em relação às mudanças propostas na reforma da   

previdência, que tem causado uma insegurança na classe trabalhadora brasileira. 

              Diante da possibilidade efetiva da aposentadoria, uma variedade de sentimentos, dúvidas 

e impedimentos, envolvem o servidor público. Em muitos servidores o sentimento de 

desvalorização no serviço público é um incentivo para levar adiante a concretização da 

aposentadoria. Lemos (2012) declara que, a cultura organizacional nas administrações públicas 

brasileiras é diferente da cultura nas empresas privadas, assim, o processo de aposentadoria é 

diferente, o servidor público vê os seus direitos e garantias constitucionais, alvo de constantes 

reformas restritivas, justificado por um desequilíbrio financeiro, do qual ele é colocado como um 

dos principais causadores. Para Reis e Flecha (2010, p. 10) "o prazer no trabalho é vivenciado pelo 
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sujeito quando este percebe que o trabalho que realiza é significativo e importante para a empresa 

e a sociedade”.  

              O servidor público, mesmo com a estabilidade, sente em determinados momentos a 

desmotivação, causada pela constante mesmice de decisões ineficientes ou a insatisfação com a 

falta de um planejamento estratégico da organização, com isso, pensa de imediato em livrar-se de 

um trabalho mecânico imposto pela máquina governamental, não permanecendo além do limite 

legal na função. Além do conflito pessoal, enfrentado por ele, existe a lentidão processual no 

encaminhamento do pedido de aposentadoria e uma desinformação, que o deixa sem ciência de 

dados concretos da sua vida funcional (LEMOS, 2012, p. 4). 

3.2 - O difícil caminho até a aposentadoria 

              Enfrentando um quadro de incertezas, principalmente diante de uma eminente reforma 

previdenciária, os servidores públicos, que têm regras de aposentadoria diferentes, são alvo 

constante de ameaças com reformas restritivas dos seus direitos, com a justificativa, por parte dos 

Governantes, da existência de um desequilíbrio financeiro das contas públicas. Segundo Fôlha e 

Novo (2011), as regras para aposentadoria no serviço público são hoje muito diferentes do que 

estava definido na Constituição de 88 e na Lei 8.112 que instituiu o Regime Jurídico Único - RJU, 

em 1990.  

              O servidor, em particular o professor, além da parte emocional, pois o seu ofício demanda 

grande ligação afetiva com o seu público alvo, e deste não consegue romper os laços com 

facilidade, vê ainda a possibilidade da perda do direito à aposentadoria especial aproximar-se com 

rapidez, com isso o medo apressa a tomada de decisão, o trabalho deixa de ser uma fonte de 

prazer, e neste momento o cansaço físico e mental tomam o espaço, além do sentimento de 

desvalorização profissional (LAPORTA, 2016). 

              Quando finalmente possui o tempo de contribuição, idade e segurança da decisão tomada, 

descobre que não está preparado para a árdua empreitada que irá enfrentar, e surge a insegurança 

com a falta de informações claras sobre aposentadoria, quais são os documentos necessários para 

abertura do processo e quais serão os direitos que permanecerão após seu desligamento do quadro 

ativo. Essas dificuldades estão associadas a  não ter acesso direto ao sistema informatizado onde 

estão armazenados os seus dados e porque durante a sua vida funcional trabalhou em diversas 

unidades de ensino.               
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              A possibilidade do fim da aposentadoria especial colocou estes profissionais em estado de 

atenção, a proposta do governo que muda as regras da Previdência provocou na maioria um 

sofrimento antecipado, quase insuportável, frente a ideia de trabalhar mais anos em um 

progressivo desgaste físico e emocional, provocado por uma profissão que trabalha diretamente 

com seres humanos e é um dos principais responsáveis pela formação do cidadão, sendo 

atualmente desvalorizado, tendo inúmeras vezes sua integridade física atingida. Com tudo isso, 

para muitos é difícil manter o equilíbrio emocional e a integridade mental.  Segundo Jacomini e 

Penna (2016, p. 196) "pesquisas realizadas no Brasil sobre as condições de trabalho do professor 

indicam desvalorização política e social da docência estruturando tal exercício profissional". 

              A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso prevê que os 

professores passem a se aposentar pela idade mínima de 65 anos e contribuam por pelo menos 25 

anos, assim como os outros trabalhadores, (LAPORTA, 2016). 

O   artigo  201,  §8º  da  Constituição  Federal   de  1988  assegura  aos   professores  do 
ensino   básico  vinculados  ao  Regime  Geral  de  Previdência  Social  a redução de  05  
(cinco)  anos  no tempo de contribuição  exigido  para  obtenção  de  aposentadoria.  No 

entanto,  ao  disciplinar  o  cálculo   desse   benefício,  a   legislação  infraconstitucional   

não    o    excepciona    da    incidência    do    fator    previdenciário,    instrumento    de       

equilíbrio  financeiro-atuarial  utilizado  para   desestimular   aposentadorias    precoces.   

(MEDEIROS, 2014, p. 267). 

              É impossível para o professor, diante da ameaça de profundas mudanças nos critérios 

para obtenção da aposentadoria, continuar exercendo sua função tranquilamente. A possibilidade 

da ampliação do tempo de sua contribuição na formação do cidadão, deixa  mais distante a 

concretização do benefício. 

 

4 – Plano de Ação 

  Na busca por uma gestão mais eficaz, foi elaborado um quadro demonstrativo, onde a 

ferramenta utilizada é baseada no método 5W2H, construído após a identificação dos seguintes 

problemas: descentralização dos dados funcionais, difícil acesso às informações dos profissionais 

e sistema de arquivamento de dados arcaico. Com o objetivo de alcançar a otimização das funções, 

redução do tempo de realização das ações e atividades,  e aumentando a eficiência na 

administração da verba pública. 
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Plano de ação para abertura do processo de aposentadoria: Para diminuir a expectativa emocional, 

financeira e cultural do servidor que irá se aposentar, e aumentar a eficiência do órgão responsável 

pelo processo, é proposto aqui, a construção de um método seguro para coletar os dados (turmas, 

licenças, faltas e informações complementares) e finalizar o tempo de serviço do professor, 

fornecendo um documento preciso e rápido, possibilitando a fixação de data para esse profissional 

entrar com o pedido de aposentadoria. Utilizando a Tecnologia da Informação, através da 

computação, para agilizar o processo e atingir a eficiência necessária. 

   O que fazer       Onde     Por quê Quando  Quem          Como 

 Centralizar os 

documentos dos 

professores em 

um único lugar. 
 

 

Núcleo Central 

de Recursos 

Humanos  da 

SME. 
Coordenadorias 

Regionais de 

Educação. 
Unidades  
de Ensino. 
 

 

Para que  os  

responsáveis  

pela confecção 

de documentos 

possam   acessar 

ao  sistema de 

dados. 
Para reduzir o 

tempo de 

atendimento ao 

servidor. 
  

Até um ano após 

aprimorar a 

informatização 

dos setores. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação (SME) 
 

 

 

 

  

Implantando um 

sistema de 

informática onde 

sejam concentrados 

os documentos. 
 

 

 

  
 

 

  

  Aprimorar a     

Informatização          

dos setores. 
 

 

Sistema 

Informatizado 

de Recursos 

Humanos 

(ERGON) 
 

Para reduzir o 

tempo  e o custo 

de confecção do 

documento. 
Para evitar  erro 

ou omissão de 

dados  

funcionais. 
 

 

  Um ano. Instituto 

Municipal de 

Planejamento  

(IPLANRIO) 

  Avaliar a     

situação atual do 

Sistema 

Informatizado. 

Realizar licitação 

para aquisição de 

bens e serviços.                      
    

 Qualificar os      

Servidores. 
Nos Recursos 

Humanos do 

Núcleo Central, 

Coordenadorias 

Regionais de 

Educação e nas 

Unidades de 

Ensino. 

Para que sejam 

capazes  de 

confeccionar 

documentos 

com alta 

qualidade  e 

rapidez. 

Até seis meses 

após aprimorar a 

informatização.  

Instituto 

Municipal de 

Planejamento 

(IPLANRIO) 

Oferecer curso de 

capacitação para os 

servidores. 

Fonte: Elaboração própria, com base na identificação dos problemas que ocorrem na confecção do documento 

(2018). 

               É necessário destacar que para por em prática este plano de ação, antes devem ser 

realizados estudos pelo órgão competente pela administração. Com a implementação, em até 1 
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ano se resolvem os principais problemas. As medidas principais são:  

                         1.   Centralização (fundamental) dos documentos dos professores: as informações 

sobre admissão, licença médica, falta, férias, requisição para outros setores, 

compartilhadas, no Sistema de Informatização, entre o Recursos Humanos 

Central da SME, Coordenadorias Regionais de Educação e principalmente 

com as Unidades de Ensino, que concentram este servidor, recebem a 

documentação, enviam ao destino final e são responsáveis pela confecção da 

declaração de comprovação de regência; 

                         2.  Aprimorar a Informatização dos setores: com o objetivo de melhorar o 

acompanhamento da vida funcional do servidor, trazendo maior eficiência e 

agilidade ao cadastro de dados funcionais de recursos humanos, tudo que for 

manualmente realizado, possa ser alimentado no Sistema Informatizado de 

Recursos Humanos ERGON, de responsabilidade do  Instituto Municipal de 

Planejamento (IPLANRIO), empresa municipal responsável pela 

administração dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

cidade do Rio de Janeiro, possibilitando a efetivação da inclusão, exclusão e 

retificação de dados relativos à Averbação de Tempo de Serviço do servidor, 

ou seja, agilizando e trazendo mais precisão, reduzindo o tempo e o custo de 

confecção do documento de declaração de comprovação de regência de 

turma; 

                         3.   Qualificar os servidores: após aprimorar o Sistema  de Informática, oferecer 

curso de capacitação para os servidores de todos os setores, que estarão 

diretamente responsáveis pelo acesso, alimentação do sistema e confecção do 

documento. 

               A aplicação das medidas trará a redução do tempo entre a solicitação feita pelo servidor, 

a entrega do documento e a aposentadoria, reduzindo o gasto com material, o tempo e pessoal 

utilizado na operação, consequentemente aumentando a produtividade. 
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5 – Conclusão 

              A concretização da aposentadoria destes profissionais é um desafio, e ainda que o 

professor tenha a possibilidade de um benefício especial, este é ameaçado atualmente por uma 

nova regulação deste direito. Na análise dessa etapa final de sua contribuição, surge a 

necessidade de uma discussão mais aprofundada, por parte da Organização, dos profissionais da 

área e daqueles que pretendem ingressar no serviço público neste cargo. 

               O principal objetivo deste Relatório foi trazer as dificuldades encontradas pelo 

professor, incluindo o tempo e os recursos que são mal utilizados pelo Órgão responsável. Além 

da desvalorização que este enfrenta no final da sua carreira, ocorre o desgaste  físico e mental 

desnecessário, um processo onde necessita comprovar a constituição de conhecimentos, 

conceitos e valores construídos em sala de aula. Foram apresentados os principais problemas 

que provocam a morosidade na obtenção do documento e atrasam a abertura do processo de 

aposentadoria, tais como, confecção manual do documento e acesso limitado as informações 

cadastrais dos servidores.  

              Para que uma mudança aconteça, a prefeitura precisa  promover um estudo efetivo, 

junto aos setores responsáveis por armazenar os dados, e que as ações para agilizar a 

aposentadoria, estejam entre as metas principais,  pois são fundamentais para que este direito 

seja obtido em um curto espaço de tempo, com um custo aceitável de toda operação e 

consequentemente aumentando a eficiência da máquina pública.  

              Como uma estratégia, sugere-se a realização do acompanhamento da carreira desse 

profissional, realizada durante toda vida funcional, aproximando a tecnologia das informações,  

com rapidez e acessibilidade que facilitem o processo, além das propostas sugeridas no plano de 

ação. 

              Este Relatório apresenta conclusões, que devido as limitações da amostra de 

professores utilizada, para a realização da pesquisa, restrita aos servidores de uma Unidade 

Escolar,  torna necessário a ampliação do estudo para outras Unidades Escolares, obtendo um 

melhor entendimento e confirmação das dificuldades operacionais, conseguindo assim, a melhor 

estratégia para a aplicação das inovações. 
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               Além do gerenciamento, otimização de recursos e apoio técnico, deve-se incluir a 

possibilidade do suporte emocional, preparando esses profissionais para o momento do 

afastamento definitivo de suas funções e possíveis perdas financeiras, principalmente com a 

possibilidade da realização de uma Reforma da Previdência, porém ainda tem muito a ser 

discutido, o certo é que o professor, em particular, continua na luta diária pela valorização da 

profissão e manutenção dos seus direitos. 
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Apêndice 1. Modelo das Entrevistas Estruturadas 

 

Questionário 

 

1) Foi difícil decidir aposentar? 

    (   )  Sim                (   ) Não 

 

2) Qual a principal dificuldade para entrar com o processo? Numere em ordem de 

prioridade (1, 2 e 3) 

(   ) Financeira ( Salário, perdas após a aposentadoria) 

(   ) Reunir os documentos 

(   ) Falta de informação sobre condições necessárias para aposentar 

 

3) Desde que você decidiu se aposentar quanto tempo levou para conseguir entrar com o 

processo? 

(   ) Menos de 6 meses 

(   ) De 6 meses - 1 ano 

(   ) De 1 - 2 anos 

(   ) + de 2 anos 
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Apêndice 2. Modelo do Documento de Comprovação de Regência 

     

 


