ACESSO AO CONTRACHEQUE E DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
O Residente poderá fazer o cadastro no SIGEPE e ter acesso direto ao seu contracheque e também a
declaração de rendimento para o Imposto de Renda. Caso não consiga concluir o cadastro, entre em contato
com a Área Responsável pelo telefone: (61) 3315-2612.

Passo 1: Acessar o site: https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br

Passo 2: Clicar em Precisa de ajuda?

Passo 3: Selecionar a opção “Primeiro Acesso”

Passo 4: Preencher os campos solicitados: CPF e código da imagem e em seguida clicar em “Continuar”

Passo 5: Seguir as instruções descritas na mensagem apresentada na tela.

Passo 6: Acessar o seu e-mail e abrir a mensagem enviada. O assunto da mensagem é: “Gestão de acesso
ou Solicitação de Acesso”.
Observação: Caso não receba o e-mail, favor verificar na caixa de spam e entrar em contato com a Equipe
do PRO-RESIDENCIAS para verificar se o e-mail foi cadastrado corretamente.
Passo 7: Acessar o link enviado no e-mail.
Passo 8: O usuário será redirecionado para uma página de verificação do link de confirmação. Selecionar
“Continuar”.

Passo 9: Informar os dados cadastrais solicitados (a tela abaixo é exemplificativa, os dados solicitados
podem variar). O sistema validará os dados informados com aqueles registrados no cadastro. Clicar em
“Confirmar”.

Passo 10: Cadastrar resposta a duas perguntas desafios a escolher:
Selecionar perguntas e preencher respectivas respostas. Estas respostas só serão solicitadas nos processos de
desbloqueio de senha e/ou cadastramento de nova senha. Em seguida clique em “Confirmar”.

Passo 11: Atualizar número de telefone celular:

Passo 12: Cadastrar senha, preenchendo os campos “Nova Senha” e “Confirme a Nova Senha”. Clicar em
“Confirmar”. Em seguida clicar “Sim” na tela apresentada para confirmar o cadastramento solicitado. A
senha deve ter de 6 a 10 caracteres alfanuméricos.

Passo 13: Fim do processo de Primeiro Acesso! Você será redirecionado para a página de confirmação do
cadastramento com sucesso da senha.

Observação: Nesse primeiro momento o SIGAC está disponibilizado apenas para os servidores,
aposentados, pensionistas, residentes e contratados cadastrarem o primeiro acesso. Por ora, poderá acessar
normalmente ao site do SIGEPE, módulo Servidor e Pensionista e selecionar contracheque.

