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Fonte: Decanto de Gestão de Pessoas – UnBǁ Elaboração: Divisão de Administração de Pessoal 



Manual de Acesso ao SIGEPE – (DAP/COGEP) 

Prezado (a) Servidor (a), 

O Governo Federal, por meio de seu Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
vem desenvolvendo o Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE, em substituição ao antigo 
Siapenet. Através dele, é possível a retirada de segundas vias de contracheques, comprovantes de 
rendimentos para fins de declaração do imposto de renda, emissão de senhas de consignação, 
entre outros. O novo sistema garante mais segurança e confidencialidade dos dados de todos os 
servidores e pensionistas do Governo Federal. 

O acesso ao SIGEPE é pessoal e intransferível, portanto, guarde seus dados de forma 
segura e não peça a ajuda de estranhos para realizar qualquer operação. 

Faremos aqui um breve manual no sentido de instruir algumas de suas funcionalidades. 
 

Acesse a página do SIGEPE pelo link abaixo: 
https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/web/portal-publico-sigepe/portal-do-servidor 

Ao entrar clique em uma das imagens abaixo:  
 

 
 

1. Orientações para usuários que tinham cadastro e senha no SIAPEnet ou para usuários que vão 
fazer o primeiro acesso ao SIGEPE:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao acessar a página do SIGEPE, o 

servidor ou pensionista deverá 

clicar na opção: Sou Servidor ou 

Pensionista 

Basta inserir o número do 

CPF e da Senha (a mesma 

utilizada para acessar o 

SIAPEnet) e clicar o botão 

Acessar 

Nos casos em que o servidor 

nunca acessou o antigo 

SIAPEnet, basta clicar no link 

Precisa de Ajuda? 
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2. Para os usuários que tenham esquecido sua senha de acesso: 
 
 

 

 

 

 

 

Marque a opção: 

É o meu primeiro acesso ao SIGEPE. 

Clique no botão Avançar. 

 

Insira o número do seu 

CPF e clique no botão 

Continuar. 

O Servidor ou Pensionista deverá preencher os 

seguintes dados: 

• CPF 

• Data de Nascimento 

• RG (Número e UF) 

• Código de Segurança – esse código será 

encaminhado para o endereço de e-mail 

cadastrado no SIAPE. Caso haja necessidade de 

alterar essa informação, deverá solicitar a 

atualização de dados cadastrais junto à COGEP. 

• Conteúdo da Imagem 

Depois basta clicar em Recuperar Senha. 
(A senha será enviada para o e-mail* cadastrado) 

 

Em caso de esquecimento de senha, 

basta selecionar a opção:       

Esqueci minha senha. 

Em seguida clicar no botão Avançar. 

IMPORTANTE!!! 

*E-mail cadastrado no 

SIAPE (fornecido pelo 

servidor à COGEP) 
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3. Desbloqueio 

Caso seu acesso seja bloqueado, entre em contato com a COGEP (veja como nos contatar no 
final deste manual) para solicitar o desbloqueio. Em seguida, o sistema enviará para o seu e-mail 
cadastrado uma senha provisória.  Acesse novamente a página do SIGEPE e siga o procedimento 
abaixo: 

 

 

 

 

 

 

O Servidor ou Pensionista deverá preencher os 

seguintes dados: 

• CPF 

• Data de Nascimento 

• RG (Número e UF) 

• Código de Segurança – esse código será 

encaminhado para o endereço de e-mail 

cadastrado no SIAPE. Caso haja necessidade de 

alterar essa informação, deverá solicitar a 

atualização de dados cadastrais junto à COGEP. 

• Conteúdo da Imagem 

Depois basta clicar em Recuperar Senha. 
(A senha será enviada para o e-mail* cadastrado) 

 

Agora, basta abrir a página do 

SIGEPE, inserir o número do 

seu CPF, a Senha provisória e 

clicar no botão Acessar. 
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4. Emissão de Contracheque 
 

Para emissão do contracheque, o usuário tem duas opções, conforme tela abaixo: clicar 
diretamente no ícone Último Contracheque ou entrar em Dados Financeiros. Clicando no 
primeiro, o navegador abrirá imediatamente a opção de download do contracheque mais 
recente do usuário. Na segunda opção, o sistema abrirá um novo menu. 

 
 

 

  

 

 

 

 

O sistema informará que a senha expirou e abrirá uma 
página em que o servidor deverá informar a SENHA 
ATUAL  (senha recebida por e-mail), e a NOVA SENHA 
(que deverá ser criada pelo servidor com no mínimo 8 e no 
máximo 10 caracteres alfanuméricos), após a Confirmação 
da Senha, é só clicar no botão Alterar Senha. 
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Nesse novo menu, selecione Consulta Contracheque.  

 

Agora, basta selecionar o mês do contracheque que você deseja ver e clicar em Consultar. 
A janela para download do contracheque se abrirá.  

Importante: Só é possível consultar o contracheque dos últimos 12 meses.  

 

5. Comprovante de Rendimentos 

Acessando o mesmo menu do item anterior, Dados Financeiros, tem-se também a 
opção de emissão de Comprovante de Rendimentos. 
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 Selecione o Ano Base e clique em Comprovante de Rendimentos. A janela para 
download se abrirá. 

 Importante: Só é possível consultar os comprovantes de rendimentos dos últimos 5 anos. 

Obs: Também é possível consultar Comprovante de Diárias e Ajuda de Custos. 

6. Senha de Consignação 

Para emissão da senha de consignação, acesse o menu principal do SIGEPE e clique em 
Consignações. Após abertura do respectivo menu, escolha a opção Gerar Código de 
Autorização de Consignações. 

 

 O sistema solicitará uma confirmação antes de gerar o código. Clique em Gerar Códigos. 
Pronto! O Código de Autorização de Consignações será enviado para o e-mail cadastrado. 
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 Basta ir à caixa de entrada do e-mail cadastrado e levar o código à instituição financeira. 

 

7. Outros Serviços 

 

 

� Previdência Complementar: Trata da opção para que o usuário possa aderir, cancelar 
ou simular sua adesão ao regime de previdência complementar. Importante: A adesão 
e o cancelamento não podem ser feitos somente pelo sistema, sendo indispensável a 
entrega dos respectivos formulários à COGEP. Em caso de dúvidas quanto à 
previdência complementar, entrar em contato com a FUNPRESP. 

 
� Dados Cadastrais: Opção em que o usuário poderá consultar dados que foram 

informados para registro no SIAPE, incluindo: 
 

� Dados Pessoais 
� Dados Funcionais 
� Dossiê Consolidado 
� Simulação de Aposentadoria 
� Redução de Jornada de Trabalho 

Importante: Qualquer alteração de dados cadastrais deve ser feita através de 
formulário físico entregue à COGEP, não podendo ser feita através do SIGEPE. 
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� Férias: Opção indisponível no momento. Para marcação de férias é indispensável o 
preenchimento do respectivo formulário e entrega na COGEP. 

 

8. Dúvidas 

Em caso de Dúvidas ou necessidade de outras orientações, favor entrar em contato com a 
COGEP através dos seguintes meios: 

� Telefone: (85) 3332.1136 – Ceará / (71) 3651.8251 – Bahia 
� E-mail: cogep@unilab.edu.br 

 


