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Dados das aposentadorias ocorridas no Banco Central do Brasil sob o Regime Jurídico Único. 

 

1. Aposentadorias_BCB_RJU.csv 

O arquivo de dados das aposentadorias. 

 

1.1. Resultado 
Nome Tipo Formato Descrição 
Nome Texto  Nome do(a) servidor(a) aposentado(a) 
CPF Texto ***.NNN.NNN-** Número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil 
Situação Vínculo Texto  Situação do vínculo com o Banco Central do 

Brasil 
Matrícula Texto NNN***** Matrícula no Banco Central do Brasil 
UORG Inteiro NNNNN Código da unidade organizacional 

correspondente ao Banco Central do Brasil 
Órgão Texto  Nome do órgão público federal com dotação 

orçamentária ao qual o servidor aposentado 
está vinculado 

Órgão Superior Texto  Nome do órgão público federal de direção 
ao qual o servidor aposentado está 
vinculado  

Classe Texto BCXXXXX Escala de posicionamento temporal no 
cargo efetivo ocupado pelo servidor 
aposentado 

Padrão Texto  Identificação de posicionamento na classe 
do cargo efetivo ocupado pelo servidor 
aposentado 

Referência   (Não se aplica ao Banco Central do Brasil. O 
campo foi mantido para garantir a 
compatibilidade dos dados com aqueles de 
outros órgãos) 

Nível   (Não se aplica ao Banco Central do Brasil. O 
campo foi mantido para garantir a 
compatibilidade dos dados com aqueles de 
outros órgãos) 

Regime Jurídico Texto  Regime jurídico ao qual o servidor 
aposentado está vinculado 

Fundamentação 
Aposentadoria (Cod. Sisac) 

Numérico  Código da aposentadoria no Sistema de 
Apreciação de Atos de Admissão e 
Concessões do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

Data Ocorrência Data dd/mm/aaaa Data efetiva da aposentadoria 
Data DOU Data dd/mm/aaaa Data de publicação do Ato de  

Aposentadoria no Diário Oficial da União 
Ato de aposentadoria Numérico  Número da portaria ou documento legal em 

que foi concedida a aposentadoria 
Ingresso no Serviço Público Data dd/mm/aaaa Data efetiva em que o(a) servidor(a) 

aposentado(a) ingressou no serviço público, 
podendo ter sido em outro órgão. Campo 



informado somente quando há dados em 
sistemas informatizados. 

Documento Legal  Texto  Título do documento legal de ingresso no 
serviço público. Campo informado somente 
quando há dados em sistemas 
informatizados. 

Número Doc. Legal  Numérico  Número do documento legal de ingresso no 
serviço público. Campo informado somente 
quando há dados em sistemas 
informatizados. 

Data de Publicação Data dd/mm/aaaa Data de publicação do documento legal de 
ingresso no serviço público. Campo 
informado somente quando há dados em 
sistemas informatizados. 

 


