
Gestão de Pessoas (Executivo Federal) - Aposentados.

Dados de aposentados sob o regime jurídico único do Poder Executivo Federal Civil.

1.aposentados-MÊS/ANO

O arquivo de dados cadastrais dos aposentados do Poder Executivo Federal Civil.  Em csv, zip+csv.

1.1. Parâmetros

Campo Tipo Formato Descrição

(Inteiro, numérico, texto, data, lista valores)[dd/mm/aaaa, 0.0000]

1.2. Resultado

Campo Tipo Formato Descrição

Nome Texto Nome do aposentado.

CPF Texto ***NNNNNN** Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil.

Matrícula do Servidor Numérico OOOOOMMMMMMM Matrícula servidor

Nome do órgão Texto

Nome do órgão público federal com dotação orçamentária ao qual o servidor aposentado está 

vinculado.

Sigla do órgão Texto Sigla do órgão público federal com dotação orçamentária ao qual o servidor aposentado está vinculado.

Código do órgão superior Texto Código do órgão público federal de direção ao qual o servidor aposentado está vinculado.

Cargo Texto

Nome do Cargo do qual se deu a aposentadoria de acordo com o plano de cargos e salários da carreira 

que estiver enquadrado.

Classe Texto T

Patamares em que o cargo efetivo  ocupado pelo servidor aposentado encontrava-se dividido, podendo 

ser subdivididos em padrões, quando existentes.

Padrão Texto TTT

Subdivisão que determina o posicionamento do servidor aposentado na estrutura remuneratória do 

cargo.

Referência Texto TT

Patamares em que o cargo efetivo  que era ocupado pelo servidor aposentado encontrava-se dividido 

quando se deu o ato de aposentadoria.

Nível Texto TTT

Nível em que determina o posicionamento do servidor aposentado na estrutura remuneratória do 

cargo.

Tipo de Aposentadoria Texto Até 27 posições. Classificação sistêmica do tipo de aposentadoria conforme a legislação.

Fundamentação da inatividade Texto Até 40 posições Legislação que fundamentou  a aposentadoria.

Nome Diploma Legal Texto Até 60 posições Título do documento legal de aposentadoria no serviço público

Data publicação do  Diploma Legal Data DDMMAAAA Data de publicação do documento legal de aposentadoria do servidor público.

Ocorrência de ingresso no serviço 

público Texto Até 50 posições Tipo de ingresso do servidor aposentado no serviço público.

Data de ocorrência de ingresso no 

serviço público Data DDMMAAAA

Data efetiva em que o servidor aposentado ingressou no serviço público, podendo ter sido em outro 

órgão.

Valor do Rendimento Líquido Double Até 16 posições Valor do provento


