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 O Servidor poderá requerer benefícios relacionados a seus
dependentes. Para tanto, a documentação necessária deverá ser
digitalizada e anexada ao processo, no formato PDF,
conforme passo a passo descrito a seguir.

 Licença acompanhamento de pessoa da família: Mediante
comprovação por perícia médica oficial, será deferida se a
assistência direta do servidor à pessoa da família for
indispensável. Para tanto, o dependente deve constar no
assentamento funcional.

• RG ou certidão de nascimento do dependente, com CPF;

Considerações iniciais



Caso seja necessário, um requerimento poderá cadastrar
um dependente relacionando-o a mais de um benefício
(Auxílio pré-escolar, Auxílio-natalidade, Licença
acompanhamento de pessoa da família e Imposto de
renda);

Para realizar a exclusão de dependentes, a apresentação
dos documentos citados não é necessária.

Considerações iniciais



 Acessar o site do SIGEPE com seu login (CPF) e senha.

https://sso.gestaodeacesso.planejamento.gov.br/cassso/login

1º Passo



2º Passo

 Clicar no primeiro ícone “Sigepe”



3º Passo

 Clicar no ícone superior esquerdo e em seguida 
“Requerimento”
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4º Passo

 Selecionar vínculo/matrícula referente à UFC.



5º Passo

 Clicar no ícone “Solicitar”



6º Passo

 Clicar no ícone “Cadastro/Alteração de dependente”



 Selecionar, em “Tipo de Documento”, a opção
“Cadastro/Alteração de dependente”

7º Passo



 Conferir e preencher o formulário apresentado.

8º Passo



Selecionar o benefício a ser requerido.

9º Passo



Caso seja necessário, um requerimento poderá
cadastrar um dependente relacionando-o a mais de
um benefício. Basta clicar no botão +

10º Passo



Selecionar outro benefício, caso seja necessário. 

11º Passo



 Ir ao final do formulário apresentado e clicar em “Gerar 
Documento”

12º Passo



 Conferir os dados apresentados no lado direito e em seguida 
clicar em “Gravar”

13º Passo



 Para cada dependente cadastrado, considerando o (s) benefício
(os) requerido (os), será necessária a inclusão da
documentação correspondente de forma digitalizada, no
formato PDF.

14º Passo



 No campo “Tipo documento”, selecionar o item
correspondente ao documento a ser anexado.

15º Passo



 Preencher os campos com as informações solicitadas e clicar 
no ícone “Anexar”.

16º Passo



 Identificar o documento digitalizado e clicar no ícone “Abrir”.

17º Passo



 Clicar no “x” para fechar a tela.

18º Passo



 No lado direito, aparecerá o documento anexado. Conferir se é 
o documento correto e clicar em “Gravar”.

19º Passo



Marcar as caixas do requerimento e da documentação
anexada. Depois, clicar em “Assinar em Lote”.

20º Passo



Inserir login (CPF) e senha.

21º Passo



Marcar os quadros, em seguida marcar “Registrar Ciência” e,
por fim, clicar em “Enviar para Análise”.

22º Passo



A “Mensagem de Sucesso!” aparecerá, indicando
que o requerimento foi encaminhado para análise.

23º Passo



 Após o requerimento ser analisado pela Progep, o interessado
será notificado por e-mail e, posteriormente, deverá acessar o
site do SIGEPE, conforme os passos 1 a 3, para “Dar ciência”
ao requerimento analisado, independente de ele ter sido
deferido (aceito) ou indeferido (não aceito).

24º Passo – Após análise da Progep



Marcar o quadro para “Registrar Ciência” e depois clicar em 
“Dar Ciência”.

25º Passo – Após análise da Progep



 Em seguida, clicar em “Sim”.

26º Passo – Após análise da Progep



 Após a finalização, aparecerá a “Mensagem de Sucesso”.

27º Passo – Após análise da Progep



 Central de Relacionamento/Progep

 E-mail: servidorativo@progep.ufc.br / 
aposentadoepensionista@progep.ufc.br

 WhastsApp (apenas mensagens): (85) 3366 7395 

 Endereço: Rua Paulino Nogueira, 315 – Bloco I – Térreo –
Benfica – CEP 60020-270 – Fortaleza – CE

Dúvidas?


