FILIE-SE ON-LINE AO SEPE

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE FILIAÇÃO AO SEPE
1) Assinalada na parte superior da Ficha de Filiação existe a denominação da rede
pública (estadual ou municipal RJ). Com isso, observe atentamente se a ficha a ser
preenchida é relativa à rede que deseja se filiar;
2) Baixe o PDF da ficha relativa a sua rede (links posteriores); leia atentamente;
imprima, PREFERENCIALMENTE, em folha amarela para a rede estadual e em folha azul
para a rede municipal RJ. Preencha e assine;
3) Não abrevie o nome e preencha de forma legível, preferencialmente em letra de
forma;
4) Escaneie ou fotografe, certificando-se que toda a ficha está contida na imagem;
5) Envie o arquivo junto com a cópia de seu mais recente contracheque para o email:
cpd@seperj.org.br
6) Se a sua filiação for da rede estadual, coloque no “assunto” da mensagem: FILIAÇÃO
A/C DE ANDRÉA; se for da rede municipal do Rio de Janeiro, coloque no “assunto”:
FILIAÇÃO A/C DE RODRIGO;
7) Vamos verificar a documentação e, caso não necessite de nenhuma adequação,
responderemos à sua mensagem a declaração de filiação que deverá ser guardada
para futuras comprovações. Se a mensagem tiver alguma incorreção, também
responderemos.

SOBRE SUA CONTRIBUIÇÃO
1) O valor estatutário de desconto mensal é de 1% do valor bruto em sua matrícula;
2) O prazo para o seu desconto começar a constar no contracheque é de até dois
meses, a partir da data de filiação;
3) NO CASO DA REDE ESTADUAL, neste momento o serviço de desconto em folha não
está disponível. Sendo assim, você deverá efetuar o pagamento, mensalmente, direto
com a tesouraria. A conta bancária para o depósito está anunciada na capa do nosso
site (www.seperj.org.br); após o depósito, você deverá enviar o recibo para o e-mail
tesouraria@seperj.org.br – essa operação tem que ser feita mensalmente, e os recibos
devem ser guardados pelo filiado. Avisaremos através de nossas redes sociais logo que
o desconto puder ser aplicado, de acordo com a disponibilidade da margem
consignável, no contracheque da rede estadual.

