
SIGAC é o Sistema de Gestão de Acesso do Governo Federal no qual servidores (ativos 
e aposentados) e pensionistas, podem acessar funcionalidades como: autorização de 
consignatária (empréstimos financeiros), contracheque, informe de rendimentos para 
Imposto de Renda, entre outros. Siga as orientações e saiba como realizar o seu acesso.

CADASTRAR UM ENDEREÇO DE E-MAIL
Antes de realizar o primeiro acesso ao SIGAC, o servidor ou pensionista deverá cadastrar um 
endereço de e-mail válido no sistema da UFRJ. Para maiores informações, entre em contato 
com a Central de Atendimento de Pessoal - PR4. Saiba como ao final deste manual.

SIGAC - MANUAL DE ACESSO
Central de Atendimento de Pessoal / Pró-Reitoria de Pessoal - PR4

1º PASSO

PORTAL DO SERVIDOR
Acesse o site “www.servidor.
gov.br” clique no ícone “Sigepe 
Servidor e Pensionista”. Este 
passo levará diretamente ao site 
do SIGAC.

2º PASSO

.1.

PRIMEIRO ACESSO - SIGAC
No site do SIGAC, identifique a opção “Precisa de Ajuda” e 
na lista de opções escolha “Primeiro Acesso”.

Na próxima tela, preencha os campos solicitados: CPF e 
código da imagem. Em seguida clique em “Continuar”.

3º PASSO

NAVEGADORES - ERRO
Em caso de mensagens como “Sua conexão não é 
particular” ou “Sua conexão não é segura”, de acordo com 
o seu navegador, clique nas opções “avançado”, “permitir” 
ou “adicionar exceção” e prossiga com o acesso. O SIGAC 
funciona melhor no navegador Internet Explorer.

ATENÇÃO!



ENVIO DE E-MAIL
O sistema enviará um link de confirmação para o 
endereço de e-mail cadastrado no “1º Passo”. Acesse o 
seu e-mail e abra a mensagem de assunto: “Gestão de 
Acesso - Solicitação de Acesso”. Clique no link enviado.

4º PASSO
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CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Ao ser redirecionado para a página de verificação do link 
de confirmação, clique em “Continuar”. Informe os dados 
cadastrais solicitados. Os dados podem variar e devem ser 
os mesmos fornecidos e registrados no sistema da UFRJ. 
Clique em “Continuar”.

CADASTRE SUA SENHA DE ACESSO
Cadastre uma senha, preenchendo os campos “Nova 
Senha” e “Confirme a Nova Senha”. Em seguida clique 
em “Confirmar” e depois em “Sim”. Importante:  A 
senha  cadastrada deverá ter 8 dígitos, no mínimo, e 
possuir letras e números.

CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS (IMPOSTO DE RENDA)
A. Acesse o SIGAC com seu CPF e Senha (2º e 3º passos);
B. Clique em “Dados Financeiros”;
C. Clique no link “Comprovante de Rendimentos” para emitir o Informe de Rendimentos e em “Consulta de 
Contracheque” para emitir os 12 últimos contracheques.

FALE CONOSCO

Se você precisa entrar em contato com a Central 
de Atendimento de Pessoal - PR4 para tratar de 
algum assunto de pessoal, abra um chamado 
on-line e receba em seu e-mail o andamento da 
solicitação ou ainda compareça pessoalmente 
em um dos nossos polos.

ATENDIMENTO PRESENCIAL: de segunda à quinta das 9h às 16h
Site: atendimento.pessoal.ufrj.br

POLO FUNDÃO
Telefone: (21) 3938-9676 / Endereço: Av. Pedro Calmon nº 550, 
Ilha do Fundão - Prédio da Reitoria, térreo 

POLO PRAIA VERMELHA:
Telefone: (21) 3938-5095 / Endereço: Av. Pasteur nº 250, Fundos, 
com entrada pela Rua Lauro Muller-Urca. Em frente à subprefeitura 
da Praia Vermelha.

FINALIZAR PROCESSO DE PRIMEIRO ACESSO
Fim do processo de Primeiro Acesso! Na tela 
“Sistema que deseja acessar”, clique em “Sigepe 
Servidor e Pensionista” (1º ícone). Prossiga com o 
acesso ao SIGAC, informando o número de seu CPF e 
a nova senha cadastrada.

PERGUNTAS DESAFIOS E Nº DE CELULAR
Cadastre resposta a duas perguntas desafios. Selecione 
as perguntas e preencha as respectivas respostas. Clique 
em “Continuar”. Na próxima tela, se necessário, atualize 
seu número de celular (importante para acessar sua conta 
caso esqueça a sua senha).

5º PASSO

7º PASSO

DADOS FINANCEIROS

CONTATO

8º PASSO

6º PASSO


