PASSO A PASSO

PENSÃO POR MORTE
Desde o cadastro até a finalização da
solicitação de pensão.
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Caro solicitante,
seja bem vindo.
Este manual descreve os passos utilizados para a abertura do processo
de pensão por meio da ferramenta de Pensão por morte do aplicativo
Cearaprev On-line.

Sobre
Pensão por morte
Criada para ser uma inovação tecnológica, o aplicativo Cearaprev On-line foi
inicialmente utilizado para realizar o recadastramento e prova de vida de todos
os servidores ativos e inativos do Estado do Ceará.
Agora a Cearaprev está inaugurando uma nova funcionalidade da ferramenta,
a Pensão por morte. Nela é oferecida a possibilidade de abrir uma solicitação
de pensão de forma mais rápida e prática.
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1.1 - Instale o aplicativo Cearaprev On-line
Para realizar o cadastro do Book de Segurança e Face ID é
necessário baixar o aplicativo Cearaprev On-Line por meio do
seu smartphone. Ele está disponível na App Store (IOS) e Play
Store (Android). Após realizar a instalação, acesse o aplicativo.
1.2 - Aceite os Termos e Condições de Uso
Ao acessar o aplicativo, aparecerá a tela com os Termos e Condições
de Uso.
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Deslize a tela para baixo e clique no botão “Aceitar Termos e Condições
de Uso”.
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1.3 - Acesse o ícone de Pensão por Morte

No seu primeiro acesso clique no ícone “Pensão por Morte”, após
isso você será direcionado para a tela abaixo:
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Escolha a modalidade de pensão e clique em “Avançar”. Após isso abrirá
a tela para preenchimento do CPF e identificação por Face ID.
Observação:
IIndependente da modalidade escolhida, o procedimento de solicitação
por meio do aplicativo Cearaprev On-line será basicamente o mesmo, a
diferença estará na documentação exigida, no rol de beneficiários e na
concessão da pensão ao solicitante, que obedece as devidas leis
vigentes.
1.4 - Informe o CPF
Insira o CPF do solicitante e clique no botão “Continuar”.
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1.5 - Realize a identificação facial (Face ID)
Depois de clicar no botão “Continuar”, o app abrirá a câmera frontal
do celular para que seja efetuada a foto de identificação facial
(Face ID), através de selfie.

Após esse passo, o aplicativo exibirá a seguinte mensagem:
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Clique em “OK” para ser redirecionado para a tela de cadastro.
1.6 - Preencha as informações da tela de cadastro

Observação:
Os modelos de documentos para a impressão e assinatura que
devem ser solicitados no pedido de pensão posteriormente serão
enviados para o e-mail informado no cadastro do Book de Segurança,
por isso é importante o seu correto preenchimento.
1.7 - Realize as fotos do Book de Segurança
Após isso, o aplicativo irá direcioná-lo para a tela do Book de
Segurança para que sejam feitas quatro fotos (olhando para a
frente, para a direita, para a esquerda e a última segurando um
documento com foto [RG ou CNH], virado para frente).
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Após realizar as fotos, clique no botão “ Salvar”. Caso as fotos não
estejam no padrão, o aplicativo irá pedir que as fotos sejam refeitas.
Caso todas estejam corretas, será exibida a mensagem “Dados Salvos
com Sucesso”.
Pronto! O cadastro foi realizado com sucesso e o solicitante está
cadastrado e apto para continuar a solicitação do benefício de pensão.
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2.1 - Realize o Face ID
Após o cadastro realizado com sucesso, o app irá direcioná-lo
novamente para a tela de reconhecimento facial.
Informe o seu CPF e clique no botão “Continuar”.
Depois disso, o aplicativo abrirá a câmera de
seu celular para efetuar a foto de identificação
facial (Face ID):

Após o reconhecimento facial (Face ID), o
aplicativo irá direcioná-lo para a tela principal
“Pensão por Morte”.
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2.2 - Informe o CPF do instituidor
Na tela principal “Pensão por morte”, você deve informar o CPF do
instituidor, ou seja, do servidor falecido, e depois clicar no ícone de
(+) ao lado do campo.

Observação:
Ao informar o CPF do instituidor, será realizada a verificação do
mesmo junto à base de dados da Cearaprev.
2.3 - Preencha as informações pessoais do instituidor
Depois de informado o CPF, o aplicativo abrirá a tela para o
preenchimento dos dados pessoais do instituidor.
Deslize a tela até o final para preencher todas as informações
necessárias e após isso clique em “Avançar”.
Observação:
Os campos indicados com um asterisco (*) são de preenchimento
obrigatório.
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2.4 - Preencha o endereço do instituidor
Preencha as informações referentes ao endereço do instituidor e
depois clique em “Avançar”.
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2.5 - Anexe os documentos do instituidor
Depois de preencher as informações pessoais e de endereço do
instituidor será preciso anexar os documentos referentes à sua
vida funcional.
Na tela você verá destacado de vermelho os documentos obrigatórios
para fazer a solicitação do benefício e que ainda não foram anexados
ao app.
Observação:
As informações e documentos referentes à vida funcional do instituidor
podem ser consultadas junto ao órgão de origem do mesmo.

Clique no campo “Tipos de Documento”. Após isso
aparecerá uma lista de documentos que podem
ser anexados. Selecione aquele que você deseja
enviar.
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Depois de selecionar o tipo de documento, clique no ícone (+) ao
lado do campo.
Após isso irá aparecer uma caixa pop-up com o seguinte título:
“ Selecione a foto”. Agora você deve selecionar como irá enviar o
documento, por meio de uma foto tirada na hora com a câmera
ou por meio de uma foto salva na galeria do celular.

Depois de enviar o documento, ele aparecerá em forma de lista abaixo
do campo “Tipo de Documento”.
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Observação:
Caso deseje alterar algum dos documentos anexados basta clicar
no ícone de lápis ao lado do nome da documentação, dessa forma
a caixa pop-up “ Selecione a foto” irá aparecer novamente para que
você envie uma nova imagem.
Mas, caso queira apagar o documento anexado, clique no ícone de
lixeira ao lado do nome da documentação. Após isso, você verá a
mensagem abaixo. Clique em “Confirmar” para excluir o documento.

Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos os documentos
obrigatórios. Após anexar a documentação necessária clique em
“Avançar” para voltar à tela principal “Pensão por Morte”.
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Observação:
Depois de informar os dados referentes ao instituidor, na tela principal
“Pensão por Morte” o CPF do mesmo estará preenchido. Caso precise
alterar alguma das informações passadas, clique no ícone ao lado do
campo do CPF.

2.6 - Selecione a matrícula do instituidor
Na tela principal “Pensão por Morte” estará o campo “Lista de
Matrículas”, clique no símbolo (+) e você será direcionado para
a tela “Matrículas do instituidor”.
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Clique no campo “Matrícula”. Após isso irá aparecer a mensagem
“Carregando as matrículas na Seplag. Aguarde”, na parte inferior da tela.
Selecione a matrícula do instituidor e depois clique no ícone (+) ao lado
do campo “Adicione o Recibo de Pagamento”. Dessa forma você poderá
selecionar uma imagem da galeria ou tirar uma foto do extrato de
pagamento da matrícula funcional.

Após enviar a imagem, o anexo aparecerá abaixo da opção "Adicione o
Recibo de Pagamento”. Clique em submeter para salvar as informações
e voltar à tela principal “Pensão por Morte”.

2.7 - Adicione uma matrícula manualmente
Caso a matrícula do instituidor não esteja disponível no aplicativo,
você pode adicioná-la manualmente. Clique no campo “Matrícula”
e selecione a opção “Outros”.
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Após isso irá aparecer um novo campo intitulado “Outras Informações”.
Você deverá preenchê-lo com a matrícula do instituidor.

Depois de informar a matrícula, clique no ícone (+) ao lado de "Adicione
o Recibo de Pagamento” e selecione uma imagem da galeria ou tire
uma foto do extrato de pagamento da matrícula funcional.
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3.1 - Inicie a inclusão do solicitante do benefício
Deslize a tela principal até o campo “ Solicitante do Benefício”. Clique
no ícone (+) para ser redirecionado ao reconhecimento facial.

3.2 - Realize o Face ID
Informe o seu CPF e clique no botão “Continuar”. Depois disso, o
aplicativo abrirá a câmera de seu celular para efetuar a foto de
identificação facial (Face ID).
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Após realizar o Face ID, o aplicativo irá direcioná-lo para a tela “Tipo
de Relacionamento”.
3.3 - Selecione o tipo de relacionamento
Na tela “Tipo de Relacionamento”, o solicitante deve escolher a opção
que define o seu relacionamento com o instituidor. Deslize a tela até o
final para verificar todas as opções possíveis.

Selecione a opção adequada, após isso a mesma será destacada na
cor verde, conforme imagem abaixo. Depois clique em “Avançar”.
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3.4 - Anexe os documentos do solicitante
Depois de preencher o tipo de relacionamento será preciso anexar os
documentos obrigatórios referentes ao solicitante e ao relacionamento
do mesmo com o instituidor.
Observação:
A lista de documentos irá variar de acordo com o tipo de relacionamento
selecionado.
Além disso, caso o aplicativo solicite o preenchimento de alguma
declaração ou outra documentação por e-mail, o envio será realizado
após a finalização do cadastro. Para mais instruções verifique o Passo 5.
Na tela você verá destacado de vermelho os documentos obrigatórios
para fazer a solicitação do benefício e que ainda não foram anexados
ao app.
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Clique no campo “Tipos de Documento”. Após isso aparecerá uma
lista de documentos que podem ser anexados. Selecione aquele
que você deseja enviar.

Depois de selecionar o tipo de documento, clique no ícone (+) ao
lado do campo.
Após isso irá aparecer uma caixa pop-up com o seguinte título:
“ Selecione a foto”. Agora você deve selecionar como irá enviar o
documento, por meio de uma foto tirada na hora com a câmera
ou por meio de uma foto salva na galeria do celular.

26

Depois de enviar o documento, ele aparecerá em forma de lista
abaixo do campo “Tipo de Documento”.
Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos os documentos
obrigatórios. Após anexar a documentação necessária clique em
“Avançar”.
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Documentação: Casos específicos

Dentre os documentos obrigatórios solicitados, alguns serão
enviados ao e-mail do solicitante, para que sejam assinados e
anexados. Vamos exemplificar o que fazer nessas situações.

1. Declaração de vínculos com regime previdenciário
Um dos documentos que pode ser solicitado nessa etapa é a declaração
sobre os vínculos do solicitante com outros regimes previdenciários.
Depois de selecionar essa opção na lista de documentos, clique
no ícone (+) ao lado do campo.
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Após clicar no ícone irá aparecer a seguinte mensagem:

Se você selecionar a opção “ Sim” será exibida a mensagem abaixo:
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E se você selecionar a opção “Não” será exibida a mensagem abaixo:

Clique em “Fechar” para encerrar a janela pop-up. Após isso, você verá
uma lista com as documentações enviadas, sendo que a declaração
de vínculos aparecerá com o status “Possui anexo pendente” até que o
documento seja preenchido, assinado e anexado no aplicativo.
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2. Declaração de vínculo e relacionamento civil
Outro documento que pode ser solicitado nessa etapa é a Declaração
de vínculo e relacionamento civil do solicitante.
Depois de selecionar essa opção na lista de documentos, clique no
ícone (+) ao lado do campo.

Após clicar no ícone irá aparecer a seguinte mensagem:

Se você selecionar a opção “ Sim” será exibida a mensagem abaixo:
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E se você selecionar a opção “Não” será exibida a mensagem abaixo:
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Clique em “Fechar” para encerrar a janela pop-up. Após isso, você verá
uma lista com as documentações enviadas, sendo que a declaração
de vínculo e relacionamento civil aparecerá com o status “Possui anexo
pendente” até que o documento seja anexado no aplicativo.
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3. Requerimento de Pensão por morte
Um documento obrigatório para a solicitação da pensão é o
Requerimento de pensão por morte.
Depois de selecionar essa opção na lista de documentos, clique no
ícone (+) ao lado do campo.

Após clicar no ícone irá aparecer a seguinte mensagem:
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Se você selecionar a opção “ Sim” o documento será enviado para o
seu e-mail após a conclusão do cadastro, conforme imagem abaixo:

E se você selecionar a opção “Não” o documento será enviado para o
seu e-mail após a conclusão do cadastro, conforme imagem abaixo:

Clique em “Fechar” para encerrar a janela pop-up. Após isso, você verá
uma lista com as documentações enviadas, sendo que o requerimento
de pensão civil aparecerá com o status “Possui anexo pendente” até
que o documento seja anexado no aplicativo.
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3.5 - Preencha as informações pessoais do solicitante
Depois de anexada a documentação, o aplicativo abrirá a tela para
o preenchimento dos dados pessoais do solicitante.
Deslize a tela até o final para preencher todas as informações
necessárias e após isso clique em “Avançar”. O aplicativo retornará
para a tela principal, onde você poderá solicitar os documentos a
serem anexados.
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Observação:
O campo “CPF” é preenchido automaticamente, pois essa informação
já foi fornecida durante o cadastro do Book de Segurança e Face ID.
Quando o solicitante for menor de idade ou estiver, por alguma
situação específica, sendo representado legalmente no documento
“Requerimento de Pensão por Morte”, o aplicativo irá solicitar o
preenchimento obrigatório do representante legal, conforme
explicaremos no próximo passo.
37
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4.1 - Adicione o representante legal
Após preencher os campos obrigatórios da tela de cadastro do
solicitante e clicar no botão “Avançar”, caso o solicitante necessite de
um representante legal, o aplicativo irá solicitar a sua inclusão.

Preencha o CPF do representante legal e clique no ícone (+) para ser
direcionado à tela “Representante Legal”.
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4.2 - Preencha as informações pessoais do representante legal
Na tela “Representante Legal” realize o preenchimento dos dados
pessoais do representante legal do solicitante.
Deslize a tela até o final para preencher todas as informações
necessárias e após isso clique em “Avançar”.

4.3 - Preencha o endereço do representante legal
Preencha as informações referentes ao endereço do representante
legal e depois clique em “Avançar”.
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4.4 - Anexe os documentos do representante legal
Depois de preencher as informações pessoais e de endereço do
representante legal será preciso anexar a sua documentação.
Na tela você verá destacado de vermelho os documentos obrigatórios
para fazer a solicitação do benefício e que ainda não foram anexados
ao app.

Clique no campo “Tipos de Documento”. Após isso aparecerá uma
lista de documentos que podem ser anexados. Selecione aquele
que você deseja enviar.
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Clique no campo “Tipos de Documento”. Após isso aparecerá uma
lista de documentos que podem ser anexados. Selecione aquele
que você deseja enviar.

Depois de selecionar o tipo de documento, clique no ícone (+) ao
lado do campo.
Após isso irá aparecer uma caixa pop-up com o seguinte título:
“ Selecione a foto”. Agora você deve selecionar como irá enviar o
documento, por meio de uma foto tirada na hora com a câmera
ou por meio de uma foto salva na galeria do celular.
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Depois de enviar o documento, ele aparecerá em forma de lista abaixo
do campo “Tipo de Documento”.

Você deverá realizar o mesmo procedimento para todos os documentos
obrigatórios. Após anexar a documentação necessária clique em
“Avançar” para voltar à tela principal “Pensão por Morte”.
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Após enviar a imagem, o anexo aparecerá abaixo da opção "Adicione o
Recibo de Pagamento”. Clique em submeter para salvar as informações
e voltar à tela principal “Pensão por Morte”.
Observação:
Será permitido incluir apenas duas matrículas por instituidor.
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5.1 - Acesse a tela principal “Pensão por Morte”
Depois de preencher corretamente todas as informações do instituidor,
solicitante e representante legal, caso este último seja necessário, será
preciso verificar as declarações e documentos a serem enviados por
e-mail.
Acesse a tela principal “Pensão por Morte” e deslize a tela do celular
para cima até localizar o botão “ Solicitar anexo dos Requerimentos”.

5.2 - Clique no botão “ Solicitar anexo dos Requerimentos”
Ao clicar no botão “ Solicitar anexo dos Requerimentos”, os documentos
solicitados durante o cadastro do solicitante serão enviados para o seu
e-mail, que foi informado no ato da realização do Book de Segurança e
Face ID.
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Depois de receber a documentação, faça o download da mesma em
seu computador ou celular, preencha os campos necessários e salve
os documentos.
5.3 - Acesse o campo “ Solicitantes do benefício”
Na tela principal “Pensão por Morte”, clique no ícone (+) ao lado do
campo “ Solicitantes do Benefício”.
Observação:
O ícone (+) ao lado do campo “ Solicitantes do Benefício” funciona tanto
para editar um cadastro existente quanto para adicionar um novo.
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5.4 - Realize o reconhecimento facial
Informe o CPF do solicitante e clique em “Continuar”. Após isso o
aplicativo irá fazer novamente a identificação por Face ID.
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5.5 - Acesse a tela “Tipo de documento”
Depois de realizar o reconhecimento facial, o aplicativo irá direcionar
para a tela de “Tipo de Relacionamento”.

Clique no botão “Avançar” e siga para a tela “Tipo de documento”.
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5.6 - Anexe os documentos pendentes
Na tela de “Tipo de documento” será exibida a lista com todos os
documentos anexos e o status. Algumas das documentações terão
a mensagem “possui anexo pendente”.

Clique no ícone de lápis ao lado dos documentos com status pendente.
Isso irá fazer com que abra a janela pop-up “ Selecione a Foto”. Você
poderá inserir uma foto tirada na hora ou uma que já esteja salva na
galeria do celular.
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Depois de enviar o documento, o seu nome na lista será atualizado e
não aparecerá mais o status pendente. Repita o mesmo procedimento
para todos os documentos pendentes, até que a documentação
esteja sem nenhuma pendência.

5.7 - Salve as alterações
Deslize a tela de seu celular até localizar o botão “Avançar”. Ao clicar
nele o aplicativo exibirá a mensagem “Anexos salvo com sucesso” e
irá direcioná-lo para a tela “ Solicitante”.
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Deslize a tela e clique em “Avançar” novamente para ir até a tela
“Endereço do Solicitante”.

Depois clique em “Avançar” mais uma vez para voltar à tela principal
“Pensão por Morte”.

5.8 - Submeta os dados
Deslize a tela de seu celular até localizar o botão “ Submeter os dados”.
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Ao clicar nele o aplicativo exibirá a mensagem “Concluindo Processo,
aguarde” e logo depois “Informações foram submetidas com sucesso”,
conforme imagem abaixo.

5.9 - Acompanhe o processo
Após ter todas as informações salvas, o solicitante poderá verificar
o número de Viproc do processo por meio do campo “ Solicitantes
do Benefício”. Para isso basta deslizar a tela para a esquerda.
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O número de Viproc é utilizado para realizar o acompanhamento do
andamento do processo junto à Cearaprev.
O número de Viproc é utilizado para realizar o
acompanhamento do andamento do processo
junto à Cearaprev.

Ao clicar no botão você será direcionado para a tela “Histórico
de Ocorrências”. Por meio dela o solicitante poderá consultar e
acompanhar as informações de seu processo.
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Observação:
Após submeter as informações, o solicitante receberá uma comunicação
através do e-mail cadastrado na tela do Book de Segurança.
Sempre que houver uma atualização, a comunicação será realizada
através do app e pelo e-mail do solicitante.
Caso seja necessário alterar o cadastro, o solicitante poderá
fazer isso pela tela principal “Pensão por Morte”, clicando em
qualquer um dos ícones de (+). Após alterar o cadastro será
preciso clicar novamente no botão “ Submeter informações"
para que os dados sejam atualizados.
Porém, ressaltamos aqui que as seguintes alterações não podem
ser realizadas:
Os campos CPF, tanto para instituidor como para solicitante, e lista
de matrícula.
Os documentos já submetidos ao processo, ou seja, após a sua
abertura. O solicitante poderá apenas anexar novos documentos,
caso o processo retorne para ele em ocorrência.
O tipo de relacionamento após a abertura do processo. Caso seja
necessário fazer essa alteração, o solicitante deve entrar em contato
com a Cearaprev.
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Cearaprev
Cuidando de você e garantindo seu futuro!

Siga-nos
@cearaprev
/cearaprev
/cearaprev
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