SIGEPE
O que é?
O Sistema de Gestão de Pessoas do governo
Federal – SIGEPE o objetivo do SIGEPE é
subsidiar, por meio dos recursos de Tecnologia da
Informação, as políticas de gestão de pessoas e as
operações de recursos humanos do Governo Federal.

Para acessar o sistema pela primeira vez clique em
PRIMEIRO ACESSO e preencha os campos com as
informações solicitadas.

Para que serve?
Depois, abra seu e-mail e verifique senha provisória.
-Para servidores ativos, aposentados e pensionistas
acompanhar a sua vida funcional, seus dados pessoais
e financeiros.
-Para obter a senha para consignações em folha.

Digite o CPF, senha e clique em acessar.
O sistema pedirá para você alterar a senha.

Segurança
É um sistema seguro desde que o usuário não
divulgue sua senha de acesso.
A senha de acesso ao sistema é criada pelo próprio
usuário.
Como acessar?
Para acessar o Sigepe utilize o navegador Firefox,
Google Chrome ou Internet Explorer. Acesse o site:

https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/w
eb/portal-publico-sigepe/portal-do-servidor e siga

Aparecendo a tela que segue abaixo, você clica
encima do ícone para obter a informação desejada.

as orientações no próprio sistema;

PRIMEIRO ACESSO
Clique em SIGEP Servidor.

Cuidado! As informações devem ser idênticas
àquelas informadas no dia da Posse. Se necessário
confirme seus dados na PROGEP.
Código de segurança: clicar em recuperar código, o
sistema enviará automaticamente para seu e-mail o
código a ser utilizado.

RECUPERAÇÃO DE USUÁRIO E SENHA
Sempre que precisar recuperar a senha, as
informações de código de segurança vão para o seu email cadastrado junto a PROGEP.

código a ser utilizado. Depois de todos os campos
preenchidos clicar em recuperar senha.
Depois, abra seu e-mail e verifique a senha
provisória.
Utilize-os para preencher a próxima tela.
Digite o CPF, senha e clique em acessar.
O sistema pedirá para você alterar a senha.

Para recuperar a senha click em ESQUECI A
SENHA e preencha os campos solicitados.
Lembre-se! Os dados utilizados para recuperar a
senha devem ser idênticos àqueles cadastrados na
PROGEP.

Atenção: A senha do seu e-mail pessoal e do
SIGEPE devem ser secretas. Não compartilhe com
outras pessoas, visto que todas as informações de
senha e código de segurança vão para o seu e-mail e
outras pessoas poderão ter acesso, caso compartilhe a
senha.
Cuidado! O usuário que tiver dificuldade com o
cadastro de senha no SIGEPE deverá solicitar ajuda
de uma pessoa da confiança dele. Não aceite ajuda de
funcionários de Bancos (Consignatárias) ou pessoas
estranhas, visto que, com estas informações, a pessoa
poderá ter acesso a dados sigilosos ou, até mesmo,
usar a senha indevidamente.

Código de segurança: clicar em recuperar código, o
sistema enviará automaticamente para seu e-mail o
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