
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ACESSO AO SIGEPE/SIGAC
E ATUALIZAÇÃO DE E-MAIL

 

RH – 039 GV

ATENÇÃO:

-  Este  formulário  poderá  ser  assinado,  digitalizado  e  encaminhado  para  o  e-mail  da  CGP/GV
(rh.gv@ufjf.edu.br) ou encaminhado pelo SEI, com despacho de assinatura do documento.

- É imprescindível enviar juntamente cópia digitalizada de sua carteira de identidade e CPF. Tais
cópias  permitem  a  verificação  dos  dados  e  informações  prestados,  caso  não  sejam  enviadas,  o
atendimento não poderá ser efetuado via e-mail.

-  Caso  o(a)  servidor(a)/pensionista  não  tenha  condições  de  realizar  a  solicitação  virtualmente,
atendendo  aos  requisitos  descritos  acima,  deverá  comparecer  à  CGP/GV munido(a)  de  seus
documentos  pessoais  para  realizar  a  solicitação.  Havendo  tal  impossibilidade,  deverá  nomear
procurador através de procuração simples.

-  Em  caso  de  cadastramento/atualização  de  e-mail,  o  e-mail  deve  pertencer  ao(à)
servidor(a)/pensionista requerente. Contas de e-mail de terceiros não serão aceitas.

NOME:
 

CPF: RG: MATRÍCULA SIAPE:

E-MAIL: TELEFONE:

ENDEREÇO:

DATA DE NASCIMENTO: 

NOME DA MÃE: 

  Fui bloqueado(a). Solicito desbloqueio do meu acesso ao SIGEPE/SIGAC.

  Esqueci minha senha. Peço orientações para acesso ao SIGEPE/SIGAC.

  Nunca acessei o SIGEPE. Peço que cadastrem meu e-mail e me orientem sobre como acessá-lo.

 Meu acesso está normal, porém desejo atualizar o meu e-mail no sistema.

 Caso tenha optado pela 3ª ou 4ª opções, informe a seguir o e-mail a ser cadastrado/atualizado em seu 

perfil: 

Governador Valadares,                  de                                     de                       

_____________________________________________

(Assinatura do(a) Servidor(a))
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