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. Digite o endereço 
https://www.servidor.gov.br/
no navegador 
(preferencialmente, Google 
Chrome ou Mozilla Firefox)

01 – Acessar o endereço eletrônico do Portal do Servidor

. Clique no ícone “Sigepe
Servidor e Pensionista”

https://www.servidor.gov.br/


. Digite o seu CPF e a senha 
SIGAC ou caso você possua, 
clique em Certificado Digital, 
para acessar o SIGEPE

02 – Acessar o SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas)



03 – Acessar o Módulo de Requerimentos Gerais

. Clique no ícone 
“Requerimentos Gerais”



04 – Solicitar um novo requerimento

. Clique no menu “Solicitar”



05 – Incluir um requerimento

. Clique no botão “Incluir 
Requerimento”



06 – Escolher um tipo de requerimento

. Clique no botão vermelho 
“Seta para baixo”

. Você pode digitar uma 
parte do nome de um 
requerimento ou 
movimentar a barra de 
rolagem para procurar o 
requerimento desejado



07 – Preencher um requerimento

. Preencha os campos 
disponíveis para edição (os 
campos de endereço do 
servidor, por exemplo, 
estão bloqueados), com 
atenção especial para os 
campos obrigatórios 
(marcados com um 
asterisco em vermelho)



08 – Gerar o requerimento preenchido

. Clique no botão “Gerar 
Documento”



09 – Conferir o requerimento gerado

. Caso alguma informação 
esteja incorreta ou 
incompleta, basta corrigir 
e gerar o documento 
novamente

. Você pode movimentar a 
barra de rolagem para 
conferir o requerimento 
gerado. 

. Se as informações 
estiverem corretas, clique 
no botão “Gravar”, 
“Assinar” ou “Cancelar”



10 – Enviar o requerimento para análise da unidade de gestão de pessoas

. O servidor pode incluir 
outros requerimentos

. Clique no botão “Enviar 
para análise”, “Gravar 
rascunho” ou “Cancelar”

. O servidor pode incluir 
um ou mais anexos

. O servidor deve registrar 
sua ciência em relação à 
legislação vigente no 
momento do pedido que 
faz à sua unidade de 
gestão de pessoas

. O servidor pode assinar 
vários documentos ou 
excluir vários documentos 



11 – Anotar número do pacote do requerimento

. Anotar o número 
mostrado pelo 
Requerimento




