
O Governo Federal, por meio de seu Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vem desenvolvendo o 

sistema 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 e mesmo a emissão 

de senhas de consignação. O novo sistema garante mais segurança e confidencialidade dos dados de todos os 

servidores e pensionistas do Governo Federal. 

O acesso ao mesmo é pessoal e intransferível, portanto, guarde seus dados de forma segura e não peça a ajuda 

de estranhos para realizar qualquer operação envolvendo o mesmo. Para iniciar o processo de cadastro, é 

preciso ter um endereço eletrônico (email) válido cad

Gestão de Pessoas. 

 Aqueles que não tem um email cadastrado no sistema, devem entrar em contato com a Seção de Cadastro, 

para que a mesma possa efetuar o referido cadastro pelo telefone (35) 3701
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O Governo Federal, por meio de seu Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vem desenvolvendo o 
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de estranhos para realizar qualquer operação envolvendo o mesmo. Para iniciar o processo de cadastro, é 
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Aqueles que não tem um email cadastrado no sistema, devem entrar em contato com a Seção de Cadastro, 



TUTORIAL 

Acesso do SIGEPE / SIGAC 

1 ) Acessar o Portal do Servidor: www.servidor.gov.br 

Obs: Utilizar preferencialmente os navegadores Internet Explorer ou Mozila Firefox 

 

2 ) Clique em Sigepe Servidor e Pensionista. 

 

 



3) Informar seu CPF e Senha. 

 

4) Para os servidores quem não possuem senha de acesso ou não lembram, escolher uma das opções 
abaixo. 

OBS: Manter seu e-mail devidamente cadastrado no Sigepe 

 

 

 



 

5) Área de Trabalho do SIGEPE. 

 

6) Funcionalidades 

6.1) Ultimo Contracheque 

O Servidor terá acesso ao ultimo Contracheque referente ao mês corrente 

 

 



 

 

 

6.2) Dados Cadastrais 

O Servidor Ativo, Aposentado e Pensionista terá acesso a todos os seus dados pessoal e funcionais. 

 

 

 



6.3) Férias 

O servidor ativo poderá consultar sua programação de Férias 

OBS: Será Implantado em breve o sistema de Fériasweb, onde será permitido a solicitação da 
programação e alteração das férias. 

 

6.4) Dados Financeiros 

O Servidor ativo, aposentado e pensionista terá acesso até aos 12 (doze) últimos contracheques, bem 
com também, o comprovante de rendimentos para fins de Declaração Anual de Imposto de Renda. 

 



6.5) Consignações 

O Servidor ativo, aposentado e pensionista terá acesso a todos as informações a respeito dos 
Empréstimos Consignados. 

 

 

6.6) Saúde do Servidor 

O servidor ativo terá acesso a todas as informações a respeito de perícia médica, exames periódicos e 
demais atividades referente a Saúde do Servidor. 

 



6.7) Previdência Complementar 

O servidor ativo terá acesso a todas as informações a respeito do atual Regime de Previdência do 
Servidor Público Federal. 

 

 

 

 

 

 

 


