Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
PROGEPE/Reitoria

OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2019/PROGEPE/Reitoria/UNIFAL-MG
Alfenas, 04 de novembro de 2019.

Assunto: Atualização de Dados Cadastrais.

Prezados Senhores,
1.
Considerando o Comunica nº 561660 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoal do Ministério da Economia, documento SEI nº 0219427 e de acordo com o Artigo 117, inciso
XIX - Das Proibições da Lei nº 8.112/90.
2.

Informamos que a atualização e conferência de seu endereço, e-mail e telefone deverão ser
feitas no site do SIGAC - Sistema de Gestão de Acesso . Sendo que caso haja necessidade da atualização
do e-mail, esta deverá ser solicitada à Coordenadoria de Cadastro e Controle Funcional, via e-mail
institucional.
3.

Instruções:
Acessar o site: https://servidor.gov.br
Clicar no ícone "Sigepe Servidor e Pensionista".

Digitar suas credenciais (CPF e Senha).

Clicar em "Acessar".
Clicar em "Dados Cadastrais".
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Clicar em "Dados Pessoais".

Verificar se as informações estão atualizadas.
Caso necessite alterar algum dado, clicar em "Atualizar" ao final da página.
Após a alteração, clicar em "Gravar".
Aparecerá a imagem abaixo confirmando que a alteração foi realizada com sucesso:

4.
Além disso, solicitamos que sejam enviadas, via SEI, cópias dos CPF's de seus
dependentes (cônjuge, companheiro (a), ﬁlhos, enteados, pai, mãe, padrasto e madrasta) juntamente com
os formulários ("Cadastro Dependente - Beneﬁciário de Pensão", "Cadastro Dependente - CIAS",

"Cadastro Dependente - Imposto de Renda", "Cadastro Dependente - Motivo de Doença em Pessoa da
Família"), disponíveis na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
5.

Salientamos que estas atualizações cadastrais deverão ser realizadas até o dia 29/11/2019.

6.

Por ﬁm, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais e solicitamos que dê

ampla divulgação desta matéria a todos os servidores lotados na Unidade.

Com os meus melhores cumprimentos,

Kelly Cristina da Cruz Lopes
Coordenadora de Cadastro e Controle Funcional em Substituição

Juliana Guedes Martins
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Juliana Guedes Martins, Pró-Reitora de Gestão

de Pessoas, em 08/11/2019, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Kelly Cristina da Cruz Lopes, Técnico

Administrativo em Educação, em 08/11/2019, às 16:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0218855 e o código CRC 10E1BD78.

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - Telefone: (35)3701-9182
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Referência: Processo nº 23087.020967/2019-19
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