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TUTORIAL DO MÓDULO REQUERIMENTO – SIGEPE/SIGAC – DECLARAÇÕES E 

CERTIDÕES DIVERSAS 
 

 
 
Este tutorial está relacionado às solicitações de Declarações e Certidões Diversas como, por exemplo: 
 

• Declaração para fins de financiamento da casa própria 
• Declaração funcional 
• Declaração para abertura de Conta Salário 
• Declaração para saque de FGTS 
• Declaração para cumprimento de exigência junto ao INSS ou RPPS (anexar carta de exigência). 
• Certidão de tempo restante para aposentadoria para fins de afastamento ou mudança de regime de 

trabalho 
• Certidão de dependentes e sucessores 
• Outra finalidade 

 
 
 
Tipos de Declaração disponíveis no Módulo Requerimento (SIGEPE/SIGAC): 
 

• Atribuições do Cargo 
• Benefício – Auxílio Alimentação 
• Benefício – Auxílio Pré-escolar 
• Benefício – Auxílio Transporte 
• Benefício – Moradia 
• Benefício – Saúde Suplementar 
• Cargos Ocupados 
• Endereço Funcional 
• Jornada de Trabalho 
• Lotação 
• Múltiplos vínculos (teto previdenciário) 
• Negativa de demissão ou destituição de cargo 
• Programação de Férias 
• Remuneração 
• Tempo de serviço no órgão 
• Outro Tipo 

 
 
 
É importante descrever no campo “Observações” o objetivo da declaração/certidão. É necessário anexar 
documentos que comprovem o que se requer, com clareza de informações, o que agilizará a elaboração 
da declaração solicitada. 
 
 
 

A solicitação deverá ser encaminhada pelo Módulo Requerimento do SIGEPE/SIGAC, através do 
link https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/, conforme orientações abaixo: 
 

https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/
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1. Acesse o Módulo Requerimento pelo seu perfil pessoal (CPF e senha) no sistema SIGEPE/SIGAC. 
 

 
 
 
 
2. Clique em “Sigepe”. 
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3. Clique ao lado do logo “Sigepe”, no canto superior direito, e selecione “Requerimento”. 

 

 
 
 
4. Clique em “Solicitar” e selecione a opção “Solicitação de Declaração”. 
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5. Escolha qual é o Tipo de Declaração a ser solicitada. Considerando as opções apresentadas pelo 
sistema, caso tenha dúvidas, selecione a opção “Outro Tipo” e descreva no campo “Observações” o 
objetivo da declaração/certidão. 

 

 
 
 
6. Preencha todos os campos solicitados. Como mencionado no item anterior, descreva no campo 
“Observações” o objetivo da declaração/certidão e informações complementares em relação à sua 
solicitação e ao tipo de documento requerido. Na sequência, clique em "Gerar Documento" e depois 
em “Gravar”. 
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7. Para requerimento de Declarações e Certidões Diversas é necessário anexar documentos que 
comprovem o que se requer, com clareza de informações, o que agilizará a elaboração da 
declaração/certidão solicitada. Para isso, deverá clicar em “Incluir Anexo”. 
 

 
 
 
8. Na tela seguinte deverá escolher o tipo de documento que será anexado. Considerando as opções 
apresentadas pelo sistema, sugere-se a utilização do nome “Declaração” ou escolha o mais adequado 
para o documento a ser anexado. 
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9. Depois clique em “+ Anexar” para fazer a seleção do arquivo referente ao documento já digitalizado, 
que deve estar no formato pdf. Ao selecionar o arquivo, poderá visualizá-lo e na sequência clique em 
“Gravar”. 
 

 
 
Obs.: Após gravar o primeiro arquivo, se forem necessários mais documentos, deverá clicar em “Incluir 
Anexo” e repetir o mesmo procedimento citado anteriormente. 
 
 
10. Finalizada a etapa de anexar documentos, é preciso assinar o requerimento e o(s) anexo(s). Para 
isso, deverá selecionar todos os documentos e clicar em “Assinar selecionado(s)”. 
 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
  

 
 
11. Para assinar os documentos selecionados, deverá informar seu CPF e senha para concluir a 
assinatura digital (os mesmos dados de acesso ao SIGEPE/SIGAC) e clicar em “Assinar”. 
 

 
 
 
12. Após a assinatura, é necessário selecionar o campo “Registrar Ciência”. Na sequência, o 
requerimento deve ser enviado para análise do Órgão de Gestão de Pessoas, sendo necessário clicar 
no ícone “Enviar para Análise”. 
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Caso sejam necessárias retificações ou complementações, tais solicitações serão 

encaminhadas ao(à) interessado(a) por meio do próprio Módulo Requerimento (SIGEPE/SIGAC), com 

as orientações do que deve ser feito.   

 

Da mesma forma, o deferimento ou indeferimento da solicitação será comunicado por meio do 

Módulo Requerimento (SIGEPE/SIGAC), o qual também encaminha uma mensagem para o e‐mail 

pessoal do(a) interessado(a) sobre o andamento de sua solicitação e eventuais providências.  

 

Em caso de dúvidas sobre a solicitação de Declarações e Certidões Diversas, entre em 

contato com a Seção Central de Atendimento pelo e-mail cas@ufpr.br ou pelo telefone (41) 99224-7318.  

mailto:cas@ufpr.br

