
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 
PR0-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
DIRETORIA DE ADI\IINISTRA(:AO DE PESSOAL 
GERENCIA DE CADASTRO E PAGAI\IENTO DE PESSOAL 

COMUNICADO N° 014/2016- DAGP 

Assunto: Desistencia e Cancelamento de Adesio ao Plano de Previdencia 
Complementar- FUNPRESP-EXE 

lnformamos abaixo os procedimentos a serem adotados pelos 

servidores para desistencia e cancelamento do plano de previdencia 

complementar da Fundac;ao de Previdencia Complementar do Servidor Publico 

Federal do Poder Executive (FUNPRESP-EXE), conforme orientac;ao da 

Gerencia de Comunicac;ao e Relacionamento da FUNPRESP-EXE: 

• PARA DESISTENCIA (aplica-se aos servidores inscritos 

automaticamente): 

1. Participante devera acessar 0 site: 

https://www.funpresp.com.br/portal/ 

2. Em seguida, acessar a Sala do Participante: 

f t. SAlADO 

IIIIP • PARTI~!E~~r;, 
3. Efetivar a desistencia 

4. Caso o servidor tenha alguma dificuldade nesse acesso, 

contatar a FUNPRESP atraves do e-mail 

faleconosco@funpresp.com.br. 

• PARA CANCELAMENTO DE INSCRICAO (aplica-se aos 

servidores nao inscritos automaticamente): 

1. 0 servidor devera entrar em contato com a FUNPRESP 

atraves do e-mail faleconosco@funpresp.com.br, onde sera 

atendido e se dara inicio ao processo de cancelamento. 
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Com esse novo procedimento de desistencia e cancelamento, os 

formularies de nao inscri<;ao ao plano de previdencia complementar assinados 

pelos novos servidores deverao ser arquivados junto ao processo de admissao, 

nao devendo mais ser encaminhados a Coordenadoria de Cadastre e 

Movimenta<;ao - CCM. 

De acordo com a Gerencia de Comunica<;ao e Relacionamento da 

FUNPRESP-EXE, cabe ressaltar que o formulario de cancelamento foi excluido 

dos sistemas SIGEPE-servidor e SIAPENET. Portal motive, a (mica forma de 

desistir ou cancelar o plano de previdencia complementar e atraves dos passes 

supracitados. 

Sao Paulo, 04 de maio de 2016 

De acordo, 

Al-1~--· L~antos 
Gerimcia de Cadastro e . agamento de Pessoal 


