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Elegibilidade: Todos os servidores públicos ATIVOS devidamente associados à ASSEF. 
Comprovação: Cópia do holerite com indicação do desconto mensal devido a ASSEF ou cópia do holerite e comprovante de 
associação a entidade.

Associação dos Servidores Públicos Federais no Brasil

Elegibilidade: Estudantes e os Profissionais ATIVOS em Técnicos de Saúde Bucal, Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos Prótese 
Dentária, cuja categoria seja reconhecida pelo Conselho de Odontologia (CRO-UF) e devidamente associados a ANATO.
Profissionais: Cópia do certificado de conclusão de curso, cópia do último holerite e comprovante de associação a ANATO.
Estudantes: Cópia da última mensalidade da faculdade ou declaração original da faculdade atentando o nome do curso e semestre 
e comprovante de associação a ANATO.

Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Odontologia

Elegibilidade: Empregados ATIVOS e em exercício dos Conselhos Federal e Regionais de Administração com vínculo empregatício 
e desde que associados a ABECA.
Comprovação: Cópia do último holerite e comprovante de associado a entidade.

Associação dos Beficiente Empregados dos Conselhos Federal
e Regionais de Administração

Elegibilidade: Administradores, tecnólogos em administração e técnicos em administração (sócios pessoas físicas) em atividade, 
registrados no Conselho Regional de Administração e devidamente associados a FEBRAD.
Cursos: Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos; Organização e Métodos/Análise de Sistemas; Orçamento; 
Administração de Material/Logística; Administração Financeira; Administração Mercadológica/Marketing; Administração de 
Produção; 
Desdobramentos ou Conexos.
Comprovação: Cópia da carteira de registro no CRA ou cópia do diploma registrado do curso superior de administração ou 
tecnologia nas áreas da administração e comprovante de associação a FEBRAD.

Federação Brasileira dos Administradores

Elegibilidade: Empregados (sócios pessoas físicas) de empresa, cujo o ramo seja representado por um sindicato filiado a FNN.
Comprovação: Cópia do contrato social ou cópia da última alteração do mesmo, que comprove o vínculo societário com a empresa, 
cópia do comprovante de associação ao Sindicato pertencente a Federação.

Federação Nacional dos Nutricionistas



Elegibilidade: Engenheiro ativo no exercício da profissão. 
Comprovação: Cópia da carteira profissional do CREA (SP) e comprovante associativo do Instituto de Engenharia.

Instituto de Engenharia

Serão considerados titulares todos os aeronautas, ativos no exercício da profissão e habilitados com o registro na Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC) e devidamente associado ao SNA.
Elegibilidade: Cópia do certificado de habilitação técnica expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cópia do último 
holerite e comprovante de associado a SNA (cópia da carteirinha, declaração original de associado ou comprovante de pagamento 
de contribuição associativa).

Sindicato Nacional dos Aeronautas

Elegibilidade: Servidores Públicos Municipais, Estaduais e Federais 

Comprovação: 
• Cópia do holerite com menos de 90 dias ou cópia da Carteira funcional ativa; 
• Comprovante de vínculo com a UNASFEM

União Nacional de Assistência aos Servidores Federais,
Estaduais e Municipais

Elegibilidade: Sócios pessoas físicas e empregados – que exerçam a atividade de odontólogo – vinculados à empresa cujo o ramo 
seja representado por um sindicato filiado a FNO. 
Comprovação:
· Sócio: Cópia do contrato social ou cópia da última alteração do mesmo, que comprove o vínculo societário com a empresa e cópia 
do comprovante de associação ao Sindicato pertencente a Federação; 
· Empregado: cópia do contracheque e cópia do comprovante de associação ao Sindicato pertencente a Federação.

Federação Nacional dos Odontologistas

Instituto Nacional dos Professores
Elegibilidade: Professores ATIVOS no exercício da profissão, e devidamente associados ao INAPROF.
Comprovação: Cópia do holerite e comprovante de vínculo associativo com o INAPROF;








