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Apresentação 
 

 

Em continuidade ao projeto da Diretoria de Administração de Pessoal em 

padronizar as rotinas de Gestão de Pessoas, este documento apresenta aos 

servidores efetivos, aposentados, beneficiários de Pensões Civis e aos 

ocupantes de Cargos em Comissão sem vínculo efetivo, regidos pela Lei nº 

8.112/90, bem como aos contratados por tempo determinado nos termos da Lei 

nº 8.745/93, os procedimentos necessários para realização do acesso ao 

SIGAC, bem como da recuperação de senha. 

 

 

 

 

Estamos à disposição! 

http://www.ifsp.edu.br/
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Como acessar o SIGAC (primeiro acesso) 
  

Acesse o site do SIGAC (SIGEPE Servidor e Pensionista). Para tanto, 

copie e cole em seu navegador o seguinte endereço eletrônico e pressione 

“ENTER”: https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login 

Posteriormente, clique em “SELECIONE” e escolha a opção “Primeiro 

acesso”: 
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Preencha os espaços da tela acima e, logo após, clique em “Continuar”.  

Insira aqui o CPF: informe os 11 dígitos do seu CPF. 

Digite o código da imagem: insira o código conforme imagem. 

Após o procedimento, será encaminhada ao seu e-mail mensagem para 

continuidade no acesso. O servidor deve observar atentamente as instruções 

conforme modelo abaixo: 

 

http://www.ifsp.edu.br/
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Para prosseguir, acesse o e-mail cadastrado junto ao setor de Gestão de 

Pessoas e siga as instruções constantes na mensagem. 

 IMPORTANTE: 

 O navegador pode emitir a tela com a seguinte mensagem “Sua conexão 

não é particular”, basta ignorá-la, clicar em “AVANÇADO” e, posteriormente, 

em “Ir para gestaodeacesso.planejamento.gov.br (não seguro)” 

 

 

 Observação: Tal informação poderá variar de acordo com o navegador 

utilizado para acessar a internet. 

http://www.ifsp.edu.br/
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Para continuidade, será necessária a confirmação de alguns dados 

cadastrais (que poderão ser distintos dos indicados na ilustração abaixo). Após 

o devido preenchimento, clique em confirmar. 

Em caso de divergência dos dados inseridos, contate a CGP de seu 

Câmpus de exercício para verificação do SIAPE. 

 

 Preencha os espaços constantes em “Perguntas e respostas desafio” 

(que poderão ser distintos dos indicados na ilustração abaixo) e, em seguida, 

clique em “Continuar”. Tome nota de tais respostas, pois poderão ser 

solicitadas em caso de eventual esquecimento de senha. 

 

Na próxima tela insira o seu número do “Telefone Celular”. Salientamos 

que o seu preenchimento não é obrigatório, em caso de não preenchimento 

basta clicar na opção “Pular etapa”. 

http://www.ifsp.edu.br/
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 Para finalizar a geração de senha, proceda com o preenchimento dos 

espaços “Nova Senha” e “Confirme a Nova Senha” e em seguida clique em 

“Confirmar”.  

 

 Com a senha gerada, o sistema emitirá a seguinte mensagem “Senha 

cadastrada com sucesso! ”. 

http://www.ifsp.edu.br/
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Como acessar o SIGAC (após a realização do primeiro 
acesso) 

 

Acesse o site do SIGAC (SIGEPE Servidor e Pensionista), para tanto 

copie e cole em seu navegador o seguinte endereço eletrônico e pressione 

“ENTER”: https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login. 

Digite seu nº de CPF e senha nos respectivos espaços e clique em 

“Acessar”. 
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Como acessar o SIGAC (casos de esquecimento de 
senha) 

 

Em caso de esquecimento de senha, acesse o site do SIGAC, para tanto 

copie e cole em seu navegador o seguinte endereço eletrônico e pressione 

“ENTER” https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login 

Surgirá a seguinte tela. Para prosseguir, clique em “SELECIONE” e 

escolha a opção “Esqueci minha senha”. 
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 Insira aqui o CPF: informe os 11 dígitos do seu CPF. 

Digite o código da imagem: insira o código conforme imagem. 

Preencha os respectivos espaços e, logo após, clique em “Continuar”. 

 Após o procedimento, será encaminhada ao seu e-mail mensagem 

para continuidade no acesso. O servidor deve observar atentamente as 

instruções conforme modelo abaixo: 

 

Para prosseguir, acesse o e-mail cadastrado junto ao setor de Gestão de 

Pessoas e siga as instruções constantes na mensagem. 

 IMPORTANTE: 

 O navegador pode emitir a tela com a seguinte mensagem “Sua conexão 

não é particular”, basta ignorá-la, clicar em “AVANÇADO” e, posteriormente, 

em “Ir para gestaodeacesso.planejamento.gov.br (não seguro)” 

http://www.ifsp.edu.br/
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 Observação: Tal informação poderá variar de acordo com o navegador 

utilizado para acessar a internet. 

 Em seguida, clique na opção “Continuar”. 

 

http://www.ifsp.edu.br/
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Após continuidade dos trâmites aparecerá tela em que será necessária a 

confirmação de alguns dados cadastrais (que poderão ser distintos dos 

indicados na ilustração abaixo). Após o devido preenchimento, clique em 

confirmar. 

Em caso de divergência, contate a CGP de seu Câmpus de exercício para 

verificação dos dados no SIAPE. 

 

 Preencha os espaços constantes em “Perguntas e respostas desafio” 

(que poderão ser distintos dos indicados na ilustração abaixo) e em seguida 

clique em “Continuar”.  

 

Salientamos que as perguntas constantes na próxima tela podem ser 

diferentes, de acordo com as solicitadas no seu primeiro acesso. Caso não se 

lembre das respostas, refaça o procedimento de acesso mais duas vezes, 

consequentemente, o sistema bloqueará seu acesso e emitirá a seguinte 

mensagem: 
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 Na hipótese de bloqueio conforme tela acima, encaminhe mensagem via 

e-mail à sua CGP solicitando o desbloqueio do acesso ao SIGAC. No intuito de 

tornar o desbloqueio mais célere, informe nome completo e nº de CPF. 

 Após a realização do desbloqueio, será encaminhada uma mensagem ao 

seu e-mail cadastrado. Clique no link constante na mesma.  

 Em seguida clique em “Continuar”, conforme demonstrado na tela 

abaixo. 

 

Na tela abaixo, preencha os espaços “RG, UF do RG” e “Primeiro nome 

da mãe” e em seguida clique em “Confirmar” 

 

Posteriormente o sistema solicitará a escolha de “Perguntas”, bem como 

suas respostas, logo após clique em “Confirmar”.  

http://www.ifsp.edu.br/
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 Na próxima tela insira o seu número do “Telefone Celular”. Salientamos 

que o seu preenchimento não é obrigatório, em caso de não preenchimento 

basta clicar na opção “Pular etapa”. 

 

 Para finalizar a geração de senha, proceda com o preenchimento dos 

espaços “Nova Senha”, “Confirme a Nova Senha” e em seguida clique em 

“Confirmar”.  

 

 Com a senha gerada, o sistema emitirá a seguinte mensagem “Senha 

cadastrada com sucesso! ”. Realize o acesso conforme item “Como acessar 

o SIGAC (após a realização do primeiro acesso)” deste Manual. 

http://www.ifsp.edu.br/
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Considerações Finais 

 

 A Diretoria de Administração de Pessoal agradece ao trabalho realizado 

pela Coordenadoria de Cadastro e Movimentação – CCM. Considerando que a 

equipe está em constante busca por aperfeiçoamento, críticas e sugestões são 

sempre bem-vindas. 

 Desde já agradecemos a vossa atenção e colocamo-nos ao inteiro dispor 

para esclarecimentos pertinentes. Caso surjam dúvidas, por gentileza, consultar-

nos através do e-mail ccm@ifsp.edu.br ou nos telefones (11) 3775- 4546 ou 

4547. 
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