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MANUAL PARA ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS SIGEPE 

 

1. Acesse a página do SIGEPE Servidor através do link abaixo:  
 

 

2. Acesse com CPF e senha ou com certificado digital(caso tenha) 

OBS:   Solicitação para desbloqueio de senha do SIGEPE - enviar e-mail para atad.progepe@ufrpe.br.   
O servidor deverá informar o nome completo, matrícula SIAPE e CPF. 

 

2.1. Clique em nos 3 traços ≡ 

  

 

https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br/SIGEPE-PortalServidor 

Insira o número do 
CPF e da Senha e 
clique em Acessar. 

Ou acesse com 
certificado digital 

Clique nos 3 

traços ≡ 
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2.2. Clique em "Requerimento" 

 

3. Você será direcionado para a área de Requerimentos, clique em "Solicitar" 

 

 

4. Selecione a opção ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS;   

 

 

 

 

Clique em 
Solicitar 

Clique em 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

BANCÁRIOS 

Atenção ao perfil 
selecionado. O correto 
é Servidor/Pensionista 

Clique  em 
Requerimento 
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5. A janela para preenchimento do requerimento será aberta; 

5.1. Seus dados pessoais são carregados automaticamente.  

 

Informação Importante: 

 Bancos Conveniados com a UFRPE: BB / CEF / BRADESCO / SANTANDER / ITAÚ / BANRISUL / BANCOOB / SICREDI 

 Bancos Conveniados com a UFAPE: BB / CEF / BRADESCO / SANTANDER / ITAÚ 

5.2. Preencha as informações referente a Nova Conta Salário. 

 Caso a alteração seja dos dados bancários da conta salário, que é aquela utilizada para depósito dos valores referentes 
a folha de pagamento, preencher os campos: Número do Banco, UF, Agência Bancária e Conta Salário . 

 

 
 
Observações: 

 Informar o número da conta com o dígito verificador. 

 Ter certeza de que se trata de uma conta do tipo “Salário”. No Banco Caixa Econômica Federal as contas do tipo 
salário geralmente começa com o numero “9 ”. 

 A conta salário tem que está vinculada a conta corrente 

Número do banco: Número do 
banco da NOVA conta salário 

XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX 

Banco Conveniado: banco da NOVA conta salário 

UF: Estado da agência da NOVA conta salário 

XXX.XXX.XXX-XX 

Agência: Nº da Agência da NOVA conta salário 

Conta salário: Número da NOVA conta salário 
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 Para os servidores, aposentados e pensionistas que desejam alterar seus dados bancários para CEF, é extremamente 
importante informar ao seu gerente da CEF, que na abertura da conta salário seja utilizado o CNPJ (pagador) do 
Ministério “00.489.828/0010-46”, para que seus vencimentos não retornem a Universidade. 
 
 

5.3. Preencha as informações referente a Nova Conta Corrente. 

 Caso a alteração seja dos dados bancários para outras operações (pagamento de diárias pelo SCDP, crédito de 
empréstimos consignados, etc.), preencher os campos: Número do Banco, UF, Agência Bancária e Conta 
Salário. 

 

5.4.  Clique em "Gerar Documento" 

 

 

 

 

 

Clique em "Gerar 
Documento" 

Número do banco: Número do 
banco da NOVA conta corrente 

Banco Conveniado: banco da NOVA conta corrente 

UF: Estado da agência da NOVA conta corrente 

Agência: Nº da Agência da NOVA conta corrente 

Conta salário: Número da NOVA conta corrente 
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6. A próxima tela exibirá um resumo com as informações preenchidas no formulário. Confira as informações. 

6.1. Clique na opção “Gravar” para salvar o requerimento 

 

6.2.  Caso tenha alguma informação a ser corrigida, fazer a alteração nos campos à esquerda da tela e clicar novamente no 
botão “Gerar Documento”. 

7. O próximo passo é assinar o requerimento. Para assiná-lo, clique em "Assinar" e verifique as informações da seção 9.1 

 

8. Após salvar o formulário, você deverá anexar:  

a) Comprovante de dados bancários (proposta de abertura da conta salário/conta corrente); 

b) e cópia da identidade. 

  

 

 

 

 

Clique em Gravar 

Clique em Assinar 

XXX.XXX.XXX-XX 

XXX.XXX.XXX-XX 

XXX.XXX.XXX-XX 

XXX.XXX.XXX-XX 
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8.1. Clique na opção “Incluir Anexo”. 

 

8.2. Selecione o tipo do documento que deseja anexar. 

  

8.3. Após selecionar o tipo de documento, clique na opção “Anexar” e selecione o arquivo que deseja enviar. 

 

 

Clique em Incluir Anexo 

Clique em Anexar 
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8.4. Selecione o arquivo salvo no computador. 

 

8.5. Confira o documento e clique em "Gravar" 

 

 

9. Na próxima tela serão exibidos o(s) requerimento(s) e o(s) seu(s) respectivo(s) anexo(s). 

9.1. O(s) requerimento(s) e o(s) anexo(s) podem ser assinados individualmente antes de salvá-los, ou podem ser assinados 
de uma só vez, utilizando a função “Assinar Selecionado(s)”. Selecione o(s) requerimento(s) e o(s) anexo(s) que deseja 
assinar e clique na função “Assinar Selecionado(s)”. 

 

 

 

Clique em Gravar 

 

 

Comprovante será exibido 
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9.2. Para assiná-los, informe os dados de acesso ao sistema (cpf e senha) ou assine com o certificado digital, caso tenha. 
Após informar os dados clique na opção “Assinar”. 

 

10. Caso seja necessário excluir o Requerimento ou o(s) anexo(s), basta selecionar o documento a ser excluído e selecionar a 
opção “Excluir Selecionado” 

 

11. 17) Caso o servidor deseje inserir alguma observação a respeito do requerimento ou de seus anexos basta selecionar a 
opção “Inserir” na coluna “Mensagem do Servidor”. 

 

 

Clique em Assinar 
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12. Marque a opção “Registrar Ciência”. 

 

13. Para finalizar sua solicitação, clique na opção “Enviar para Análise”. Se desejar salvá-la para concluí-la posteriormente, 
clique na opção “Gravar Rascunho”. 

14. É possível acompanhar o status da solicitação na opção “Consultar” informando o número do requerimento. 

 

15. Caso a solicitação esteja correta a alteração dos dados bancários será efetuada a partir da folha de pagamento do mês de 
registro, caso o requerimento tenha sido encaminhado até o 5º dia útil do mês. Caso contrário, a alteração poderá se dar 
somente na folha de pagamento posterior. 
  

16. O setor responsável irá analisar o requerimento, se estiver tudo correto, o servidor receberá no e-mail pessoal, que consta 
no cadastro do requerente, e também para a Central de Mensagens do SIGEPE Mobile , informando a respeito da devolução 
do requerimento para correção ou do resultado da análise do requerimento e da necessidade de registrar ciência da 
solicitação. 

17. Após dar ciência o servidor finaliza o processo. 

 

Dúvidas, enviar e-mail para: scb.progepe@ufrpe.br.  

Registrar 
Ciência 


