
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS -- SIGEPESIGEPE



PREZADO(A) SERVIDOR(A) Os serviços do SIAPEnet foram PREZADO(A) SERVIDOR(A) Os serviços do SIAPEnet foram 

migrados para o novo Sistema de Gestão de Pessoas do Executivo 

Federal, o SIGEPE. Convidamos você a conhecê-lo clicando no 

banner, na lateral esquerda da página ou clicando no link: 

https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br 

A partir do dia 09/09/2014 todos os serviços suportados pelo 

SIAPEnet/Servidor deverão ser acessados através do Portal de 

Serviços do Servidor 



Agora o Siapenet direciona o acesso em sua pagina para 

SIGEPE -Sistema de Gestão de Pessoas

Clique em “serviços do servidor” para efetuar o 

acesso ou recuperar sua senha



Opção servidor/pensionista



Agora o SERVIDOR passa a acessar o SIGEPE apenas com CPF e a 
mesma senha utilizada no sistema Siapenet



Em “Precisa de ajuda” o SERVIDOR terá como recuperar sua 
senha e também para servidores novos  ou que nunca acessaram o 
sistema SIAPEnet / SIGEPE esta disponível  a opção “meu 
primeiro acesso “ 



Na opção “esqueci  minha senha” o servidor tera como recuperar a 
senha previamente cadastrada.

OBS: O primeiro acesso é para servidores que nunca acessaram 
SIAPENet/SIGEPE. Caso já tenha em algum momento realizado o 
acesso , deve clicar em “esqueci a senha”.

senha previamente cadastrada.



Clique em recuperar código e o 
sistema envia para o seu email uma 
sequencia com 4 algarismos, copie 
e cole no espaço ao lado.



A previa estará sempre disponível após o fechamento da folha 

que ocorre entre os dias 10 e 16 de cada mês.



Contracheque disponível para consulta e impressão em PDF



Em  “ opção de emissão de 
contracheque”  marcar a opção
“desejo receber contracheque 
impresso”

Em “Dados Financeiros “ você terá 
disponível para consulta e impressão 
os últimos 12  contracheques e o 
comprovante de rendimentos para 
imposto de renda 



Na aba “Consignações” o Servidor  terá informações sobre 

margem consignável e poderá gerar sua senha de 
consignação. Após gerar a senha, a mesma é enviada 

para o email do SERVIDOR.


