
Passo a passo para acesso e preenchimento de  

Requerimentos na plataforma SIGAC/Sigepe 
 

1º Acesse o sítio: https://www.servidor.gov.br 

Observação: Em caso de erro de privacidade, clique em “Avançado” e Posteriormente em “ir 

para www.servidor.gov.br (não seguro)” 

 

 

 

 

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


2º Clique no ícone “Sigepe Servidor e Pensionista” 

 

 

3º Efetue login com CPF e senha cadastrados (mesmos dados utilizados para emissão do 

contracheque mensal) ou com Certificado Digital.  

Atenção! Caso não possua acesso veja 13º passo. 



4º Após efetuar o login, clique no ícone “Requerimentos Gerais” 

 

5º Na tela de acesso, selecione na caixa de diálogo superior a opção “SERVIDOR/PENSIONISTA 

MINFRA...”  



6º Clique no ícone “Requerimento” 

 

7º Localizado o Requerimento, clique no título “Preencher Pacote de Requerimentos” 



8º Na nova janela será possível identificar todos os requerimentos disponibilizados, acesse 

cada requerimento e proceda com o preenchimento dos dados solicitados.   

Atenção! Nesta etapa devem ser incluídos os anexos ora solicitados pela Unidade de Gestão 

de Pessoas.  

 

9º Após o devido preenchimento, bem como a inclusão dos anexos solicitados, selecione todos 

os documentos e clique em “Assinar em Lote”, utilizando CPF e senha cadastrados (mesmos 

dados utilizados para emissão do contracheque mensal) ou com Certificado Digital. 



10º Realizada a assinatura e conferência, na caixa de diálogo inferior esquerda, selecione 

“Encaminhar para análise do gestor” 

 

11º Dê ciência acerca das informações prestadas, conforme abaixo: 



 

12º Por fim, encaminhe o pacote de requerimentos para análise da Unidade de Gestão de 

Pessoas, clicando em “ENCAMINHAR PARA ANÁLISE DO GESTOR”. 

 

13º Caso não possua acesso ao sistema SIGEPE/SIGAC, clique em “Precisa de Ajuda” e 

selecione “Esqueci minha senha”. 



14º Informe o CPF e o código da imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15º Será enviado, automaticamente, link de confirmação ao e-mail cadastrado. 

 

ATENÇÃO! Caso seu e-mail não esteja cadastrado corretamente, encaminhe mensagem 

eletrônica para o endereço: coad@infraestrutura.gov.br, informando o e-mail funcional e  

pessoal para atualização no sistema.  Aguarde o retorno informando da atualização, para que 

possa solicitar nova senha, conforme 19º passo. 

Após a obtenção da Senha de Acesso ao SIGEPE/SIGAC , volte ao 1º Passo. 

Todos os passos, aqui definidos, tomaram por base uma navegação em plataforma “Google 

Chrome”  

mailto:coad@infraestrutura.gov.br

