TUTORIAL 1
Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFLA - PDP-UFLA/2023
FASE: CADASTRO NO PORTAL SIPEC
1. Abra o site: https://portalsipec.servidor.gov.br/login;
2. Realize o login utilizando o Sigac, na opção à direita.

3. Caso já tenha cadastro, acesse com CPF e senha.

4. Caso não tenha cadastro, clique na interrogação e veja as opções:

5. Para novo cadastro, acesse e clique em PRIMEIRO ACESSO:
https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login?service=https%3A%2F%2Fg
estaodeacesso.planejamento.gov.br%2Fgerid%2Fpages%2Frestrict%2Findex.xhtml

Atenção: se possuir Certificado Digital, clique no botão Certificado Digital (acima, à direita) e
acesse por meio do seu código PIN. Não é necessário prosseguir com os demais passos.

6. Depois de informar o CPF e o código da imagem, clique em CONTINUAR.

7. Siga as instruções descritas na mensagem apresentadas na tela seguinte.

a. O sistema enviará um e-mail para o endereço cadastrado com um link de confirmação. Será
apresentada na tela uma dica do e-mail para o qual foi enviada a mensagem, como no exemplo a
seguir.

b. Acesse o seu e-mail e abrir a mensagem enviada. O assunto da mensagem é:
Gestão de Acesso: Solicitação de Acesso.
c. Caso não receba o e-mail, observe as possíveis razões apresentadas na tela.

8. Acesse o link enviado no e-mail.

9. Você será redirecionado(a) para uma página de verificação do link de confirmação.
Selecione CONTINUAR.

10. Informe os dados cadastrais solicitados (a tela abaixo é exemplificativa. Os dados
solicitados podem variar). O sistema validará os dados informados com aqueles registrados
no cadastro SIAPE do usuário. Clique em CONFIRMAR.

11. Cadastre a resposta a duas perguntas desafio.
a. Selecione perguntas e preencha as respectivas respostas;
b. Estas respostas serão solicitadas nos processos de desbloqueio de e/ou cadastramento
de nova senha; e
c. Clique em CONFIRMAR.

12. Atualize o número de telefone celular.
a. O número celular ajuda a manter a conta do usuário protegida. Por exemplo, pode-se
enviar uma mensagem de texto para o usuário acessar a conta, caso esqueça sua senha;
b. Esta etapa é opcional. Pode-se selecionar o link "Pular esta Etapa" e continuar o
processo; e
c. Clique em CONFIRMAR.

13. Cadastre a senha, preenchendo os campos NOVA SENHA e CONFIRME A NOVA SENHA.
Clique em CONFIRMAR e SIM, na tela apresentada, para confirmar o cadastramento
solicitado.

14. Fim do processo de Primeiro Acesso! Você será redirecionado(a) para a página de
confirmação do cadastramento com sucesso da senha.

15. Volte para o site: https://portalsipec.servidor.gov.br/login e realize o login, conforme
passos 2 e 3, entrando no Portal Sipec.
16. Caso haja o bloqueio do cadastro no Sigac, entre em contato com o Setor de Cadastro
(Secad) da Progepe, pelo telefone 35 3829-1137 ou e-mail cadastro.progepe@ufla.br.

17. Em seguida, clique em + Cadastre-se.

18. A seguir, informe em qual categoria se encaixa, conforme as opções apresentadas. (Escolha
Servidor federal).

19. Ao selecionar a opção Servidor federal, você será encaminhado para a página de login do
Sigac, onde deverá informar o CPF e a mesma senha utilizada para acessar o Sigac.

20. Ao entrar no Portal Sipec, aparecerá a seguinte tela.

21. Somente se você estiver cadastrado(a) no Portal Sipec é que a Progepe conseguirá
vinculá-lo(a) à unidade no sistema, para o cadastro das necessidades no PDP.

22. Após o cadastro pela Progepe, nos próximos acessos ao Portal Sipec, aparecerá a seguinte
tela. Escolha a opção PDP:

23. Ou, depois de entrar no sistema, clique em Página inicial, na aba lateral esquerda, para ver
a opção PDP.

Em caso de dúvidas, entre em contato com:

Setor de Capacitação e Avaliação (Secav)
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDG) | Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe)
E-mail: secav.progepe@ufla.br
Telefone: 35 3829-5152

