
     
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
PROCESSO N° 0115300-57.1988.5.01.0008 

 SAAE-RJ X UERJ  
ATRASADÃO 

MATRÍCULA 
UERJ 

HABILITAÇÃO  
 

PAGAMENTO  
A PARTIR DE 

0000004-2 a 0001161-9 09 a 13/07/2015 15/07/2015 

0001170-0 a 0003050-2 13 a 17/07/2015 22/07/2015 

0003052-8 a 0003677-2 20 a 24/07/2015 29/07/2015 

0003678-0 a 0004759-7 27 a 31/07/2015 05/08/2015 

0004761-3 a 0005498-1 03 a 07/08/2015 12/08/2015 

0005499-9 a 0006017-8 10 a 14/08/2015 19/08/2015 

0006018-6 a 0006815-5 17 a 21/08/2015 26/08/2015 

0006858-5 a 0007377-5 31/08/15 a 04/09/15 09/09/2015 

0007378-3 a 1000668-2 08 a 11/09/2015 16/09/2015 

 
O(s) substituído(s) que não se habilitar(em) por qualquer motivo dentro dos prazos 
estipulados, poderão fazê-lo se utilizando dos prazos que se segue. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SINDICATO: de 2ª a 6ª feira de 9:00 as 17:30 hs. 

 
Não haverá expediente no dia 07/09/2015, FERIADO NACIONAL. 

 
Para se habilitar ao recebimento, deverão os substituídos(as) nas datas e 

horários, estipulados no cronograma, trazer ao Sindicato, fotocópias da: cédula de 

identidade, CTPS, CPF, último contracheque (holerite UERJ) e comprovante de residência. 

Para os casos em que o(a) trabalhador(a) substituído(a) seja falecido(a), solicita-

se aos seus herdeiros que forneçam ao Sindicato, fotocópias dos seguintes documentos:  

a) Do(a) trabalhador(a) substituído(a) na ação, falecido(a): Cédula de identidade, 

CPF, CTPS, certidão de óbito e último contracheque (holerite UERJ).  

b) Do(s) herdeiro(s): Cédula de identidade, CPF, comprovante de residência, 

certidão de nascimento ou casamento, comprovante de dependente(s) habilitado(s) 

perante o RIOPREVIDÊNCIA se houver e comprovante de residência. 

A habilitação ao recebimento para os ativos ou inativos (UERJ), poderá ser 

requerida através dos telefones: (21) 2233-3549, 2516-8868 ramal 16, 2263-9806 ou 

diretamente na Sede do Sindicato no horário e dias disponibilizados acima. No dia e 

horário agendado para o recebimento, o(a) substituído(a) OBRIGATORIAMENTE terá que 

trazer ao Sindicato as fotocópias da documentação exigida sob pena de não receber. 

O(s) herdeiro(s) do substituído(a) falecido(a), somente poderá(ão) se habilitar, 

comparecendo DIRETAMENTE à sede do Sindicato, munido(s) da documentação solicitada 

acima (Lei nº 6858/1980), para que se dê início ao processo administrativo que irá 

identificar o(s) legítimo(s) herdeiro(s) com toda segurança, na menor brevidade possível. 

Só após a conclusão deste processo, o devido pagamento será efetuado a quem de Direito. 


