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TUTORIAL – SOUGOV - ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS 

 
 

A solicitação deverá ser encaminhada pelo SouGov, aplicativo ou versão web 
(https://sougov.economia.gov.br/sougov/) 

 
Assista ao vídeo tutorial com o passo a passo para se conectar ao 

SouGov.br: https://youtu.be/jzktfuYqmv0 
 
Assista ao vídeo tutorial sobre a Alteração de Dados Bancários: 

https://youtu.be/1CDbCkJW2Mw 
 
1. Na tela inicial do SouGov (aplicativo ou versão web), você já visualizará o item “Solicitações”, 
onde serão disponibilizados diversos serviços. Para iniciar a solicitação, clique em “Dados 
Bancários”. 
 

https://sougov.economia.gov.br/sougov/
https://youtu.be/jzktfuYqmv0
https://youtu.be/1CDbCkJW2Mw
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2. Na próxima tela, você verá as informações da sua conta atual. Nessa tela você poderá alterar 
a sua Conta Salário e a Conta para outros recebimentos. 

Para alterar a sua Conta Salário ou a sua Conta para outros recebimentos, clique no lápis à 
direita dos dados da sua conta e inclua os dados da nova conta. Caso não possua uma Conta 
para outros recebimentos cadastrada e deseje incluir, clique em “Adicionar”. Se a conta for 
única para os dois casos, basta repetir os dados da conta. 

Para prosseguir com o procedimento, clique em “Próximo”. 
 

 
           
 

Importante atentar para o fato de que há possibilidade de indicar duas contas: a conta para 
recebimento da remuneração mensal, que obrigatoriamente deve ser uma conta salário, e a 
conta para recebimento de diárias e passagens, que deve obrigatoriamente ser uma conta 
corrente. Preencha apenas o campo que corresponde a sua solicitação. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
  

 
 
Para dados de Conta Salário poderão ser utilizados os dados bancários de conta corrente 
apenas nos casos referentes ao Banco do Brasil, Itaú ou Santander. 
 
 
3. incluir o “Comprovante de Dados Bancários”, que é exigido para avaliação da alteração de 
sua conta. Clique na seta para inserir uma imagem ou PDF e depois em “Próximo”. 
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4. Confira os dados atuais e as alterações que você realizou e, se estiver tudo correto, clique 
em “Confirmar”. 
 

  
           
 

 
 

 
Sua solicitação será enviada automaticamente para a Unidade de Gestão de Pessoas, que 
avaliará seu pedido. 
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O(A) interessado(a) será notificado(a) sobre o andamento da sua solicitação pelo SouGov 
(“Minhas Solicitações”) e pelo e-mail pessoal cadastrado. 
 
Em caso de dúvidas sobre a Alteração de Dados Bancários, entre em contato com a Unidade 
de Controle e Implantação de Pagamentos pelo e-mail dap.ucp@ufpr.br ou pelo telefone (41) 
3360‐4518. 

mailto:dap.ucp@ufpr.br

