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TTUUTTOORRIIAALL  DDEE  UUSSOO  ––  AACCEESSSSOO  AAOO  SSIIGGEEPPEE  SSEERRVVIIDDOORR//PPEENNSSIIOONNIISSTTAA  

PPRRIIMMEEIIRROO  AACCEESSSSOO 

 
 

1) Acesse o www.servidor.gov.br e clique em Sigepe Servidor e Pensionista*: 
 

 
 
 

2) Clique em SELECIONE e escolha Primeiro Acesso: 
 

 

http://www.servidor.gov.br/
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3) Preencha as informações pedidas e clique em Continuar: 
 

 
 

4) Após o passo anterior, será enviada mensagem com link de confirmação pro e-mail 
cadastrado nos assentos funcionais do SIAPE, conforme mostra imagem abaixo 
(caso perceba que as iniciais do e-mail sejam desconhecidas ou seja de endereço 
eletrônico em desuso, favor solicitar alteração através do depes@ufam.edu.br) **: 
 

 
 

mailto:depes@ufam.edu.br
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5) Na mensagem recebida em seu e-mail, conforme demonstra a imagem, clique no link 
para confirmação: 

 
 

6) Na tela que abrir, clique em Continuar: 
 

 
 

 
7) Preencha todas as informações que forem solicitadas no formulário. Finalizado o 

preenchimento, clique em Confirmar (caso algum dado apresente inconsistência/erro, 
favor solicitar alteração através do depes@ufam.edu.br): 
 

 

mailto:depes@ufam.edu.br
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8) Na tela seguinte, obrigatoriamente, selecione duas perguntas (dentre as 
disponibilizadas pelo sistema) e coloque respostas para cada uma delas. Sugere-se 
memorizar/gravar, em local seguro, tais perguntas e respostas, pois serão 
imprescindíveis para recuperação de senha, quando necessário. Após 
preenchimento, clique em Confirmar: 

 
 

9) Esta etapa é opcional. Ou digite seu número de celular com DDD e clique em 
Confirmar; Ou clique em Pular Etapa (sugere-se informar o número, pois servirá para 
proteger sua conta Sigepe Servidor): 
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10) Nesta etapa, crie sua nova senha alfanumérica (contendo letras e números) e 
confirme ela logo abaixo, de acordo com as orientações que o sistema apresentar. 
Sugere-se memorizar/gravar em local seguro. Esta senha é intransferível, de 
uso pessoal e exclusivo do servidor ativo/aposentado/pensionista para todos 
os seus acessos ao SIGEPE (Computador e Aplicativo celular). Por exemplo: 
autorizações de empréstimos consignados; impressão de contracheque; etc. 
Após criar senha, clique em Confirmar ***. 
 

 
 

11) PRONTO! Seu acesso ao Sigepe Servidor e Pensionista está pronto para utilização. 
Digite seu CPF e senha criada para acessar: 
 

 
 

 
* Todos estes passos devem ser feitos utilizando-se o computador. Com acesso criado, pode-se 
utilizar o SIGEPE mobile (iOS e Android); 
 
** Não permita que seu e-mail seja manuseado ou movimentado por terceiros e/ou estranhos. Ele é o 
mecanismo principal para alcançar acesso ao seu SIGEPE; 
 
*** A PROGESP/UFAM não tem qualquer acesso ou gerência sobre a senha criada pelos servidores 
ativos/aposentados/pensionista. Apenas o próprio servidor/pensionista deve deter 
conhecimento desta informação, prol de sua própria privacidade/segurança. Nenhum servidor 
da PROGESP/UFAM está autorizado a criar e-mail ou movimentá-lo pelo servidor 
ativo/aposentado/pensionista. 


