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O Sigepe-Requerimento facilita o trâmite de documentos e agiliza comunicação entre a unidade de gestão de pessoas
os usuários do Sigepe. Como uma plataforma dinâmica, a cada dia novos tipos de Requerimentos serão adicionados
ao sistema.

Atualmente, são estes os tipos de documentos disponíveis para tramitar pelo Requerimento:

• Alteração de Dados Bancários
• Assistência à Saúde Suplementar (Solicitação)
• Ausência por Falecimento de Familiar
• Ausência por Motivo de Casamento
• Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do IRPF
• Auxilio Alimentação e Refeição
• Auxílio Transporte
• Cadastro de Estagiário
• Cadastro de Servidor
• Cadastro/Alteração de Dependente
• Comprovante de Quitação de Plano de Saúde
• Declaração - ocupante de DAS ou FCPE - Decreto 9.727/2019
• Declaração Negativa de Participação Gerência Sociedade PRD
• Declarações Legais
• Encaminhamento de Rendimentos Extra SIAPE
• Licença Gestante/Adotante
• Licença Paternidade e Prorrogação
• Opção - Função Comissionada Técnica - FCT
• Opção DAS e NES
• Termo de Opção de Remuneração de Ministro de Estado
• Termo de Responsabilidade - Comprovante Extra SIAPE

Para pedidos de requerimento, clicar em Requerimentos Gerais



tal que será aberta a tela:

Clicar em Requerimento. Em seguida, aparecerá a tela:

Clicar em Solicitar. Após será liberada a janela para adição de requerimento. 



Clicar em Incluir Requerimento e posteriormente no item de solicitação, preenchendo de acordo

Preencha o formulário



Após gerar o documento, assinar digitalmente. Clique em Gravar e  Assinar

Incluir Anexo

Em caso de necessidade, incluir anexo em:



Após o preenchimento do Requerimento, a inclusão dos Anexos e a escrita da mensagem, o servidor
poderá enviar o Requerimento para análise da Unidade de Gestão de Pessoa

Neste momento o sistema irá gerar um número de identificação para o Requerimento, que deverá ser
guardado pelo servidor caso queira utilizar o número para consultar o andamento do Requerimento
posteriormente.

Ao Enviar  para  Análise,  o  Sigepe  irá  encaminhar  um e-mail  para  o  servidor  informando  sobre  o
Requerimento e o número do Pacote gerado.


