
Fundação CASAN de Previdência 

Complementar - CASANPREV 



Para inscrever-se no PLANO CASANPREV é necessário imprimir, 

preencher as informações, assinar e encaminhar à CASANPREV via 

malote da CASAN ou Correios, os 5 documentos a seguir: 

 

Formulário de Pedido de 

Inscrição  

 

Formulário de Tempo Anterior 

à CASAN 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NA 

CASANPREV 

1 2 

3  4 

 
 

Cópia da identidade e CPF do 

participante  

 

Formulário FATCA 

3  4 

 

 

Cópia da carteira de trabalho onde constem as datas de admissão e 

demissão anteriores à CASAN 

 5 



O QUE É A JOIA? 

A joia é o valor calculado correspondente às contribuições 

passadas, anteriores a filiação junto à CASANPREV.  

 

É muito importante cadastrar todos os vínculos 

empregatícios anteriores à CASAN no ato da Inscrição no 

Formulário “Declaração Tempo de Serviço Anterior” para 

não haver problemas futuros quanto à possibilidade de 

redução da complementação de aposentadoria já 

estimada, conforme artigo 56 do Regulamento do Plano 

Misto de Benefícios Previdenciários da CASAN - 

CASANPREV. 
 



 

• Enviamos para o seu e-mail, é só solicitar!  

 Ligue para a CASANPREV:  

 (48) 3028-7296 / 3028-7297 

 

• Procure o RH das Unidades da CASAN mais 

próxima de você e peça para entrar em contato 

conosco! 
 

 

ONDE ENCONTRAR OS FORMULÁRIOS SOLICITADOS? 



• Participante envia formulários via Correios ou malote; 
 

• Ao receber a documentação na CASANPREV, fazemos a conferência; 
 

• Lançamos as informações do participante no sistema, conforme 

informado nos formulários; 
 

• Providenciamos o cálculo da joia; 
 

• Enviamos e-mail ao participante anexando formulário de opção pela 

forma de pagamento da joia; 
 

• O participante imprime o formulário de opção da joia, faz a opção pela 

forma de pagamento que tiver interesse e envia à CASANPREV; 
 

• Ao recebermos o formulário devidamente preenchido e assinado, 

efetivamos sua Inscrição no sistema; 
 

• Enviamos Kit Boas Vindas ao Participante; 
 

• Em seguida, enviamos as informação à Patrocinadora CASAN para 

descontar a contribuição em folha de pagamento! 

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO? 



O participante 
envia a 

documentação 
para inscrição 

O Participante 
envia a sua opção  

quanto ao 
pagamento da Joia 

RESUMINDO: PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Análise da 
documentação recebida 

Atualização dos dados 
cadastrais no Sistema 

Cálculo de Joia 

Envio do Termo de Opção 
de Regularização de Joia 

Envio ao Participante do 
Kit Boas Vindas 

Efetiva inscrição do 
Participante 

Análise do Formulário 
com a opção de 

Regularização de Joia 



A EQUIPE DA CASANPREV ESTÁ À DISPOSIÇÃO 

PARA MELHOR ATENDÊ-LO!  

Área de Seguridade e Benefícios 

OLGA BASTOS – olga@casanprev.com.br 

RAMON MARINASKA – ramon@casanprev.com.br 

BARBARA MANI – barbara@casanprev.com.br 
 

Área Financeira 

FELIPE CUNHA DOS SANTOS – felipe@casanprev.com.br 

 

 Entre em contato conosco! 

Endereço CASANPREV: 

Av. Rio Branco, 404 - Torre I - Sala104  

Centro 

Florianópolis – SC 

CEP 88015-200  

Fone: (48) 3028-7297 e 3028-7296 

Site CASANPREV:  

www.casanprev.com.br 

No site estão disponíveis 

Regulamento, Estatuto, Cartilha, 

formulários e informações referentes 

ao Plano CASANPREV. 
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www.casanprev.com.br 

 


