
INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DE: AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO PRÉ-
ESCOLAR

AUXÍLIO NATALIDADE

Trata-se do Auxílio pecuniário, pago em única parcela, concedido ao servidor público ocupante de
cargo efetivo  regido pela  Lei  nº  8.112,  por  motivo  de nascimento  de filho. Para ter  acesso ao
benefício, são requisitos básicos: (i) nascimento de filho(s), inclusive no caso de natimorto; (ii) e o
requerente ser SERVIDOR ocupante de cargo EFETIVO de órgão ou entidade do SIPEC.

AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

Trata-se do Benefício concedido ao servidor com o objetivo oferecer, durante a jornada de trabalho,
assistência ao atendimento de seus dependentes em idade pré-escolar. Para ter acesso ao benefício,
são  requisitos  básicos:  estar  cadastrado  como  dependente  do  servidor  e  na  faixa  etária
compreendida do nascimento aos 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias de idade).

(Fonte:  https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-auxilios-
e-beneficios/auxilio-natalidade)

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS

I. Acesse o sistema de pessoal da UFOPA

Passo  01:  Acesse  o  SIGRH.  Utilizando  um  navegador  (preferencialmente  o  Firefox,  Google
Chrome, Internet Explorer) digite o seguinte endereço: https://sigrh.ufopa.edu.br/sigrh/login.jsf;

Passo 02: Faça o login. Verifique se o SIGRH está selecionado (01) e,  em seguida, informe seu
login, senha e clique no botão [entrar]. 

Nota: O Login e a Senha são os mesmos que você utiliza para acessar, por exemplo, seu e-
mail institucional;

https://sigrh.ufopa.edu.br/sigrh/login.jsf


II – Tela inicial do SigRH

Passo 03: Acesse o menu para cadastro do benefício. Se o login for realizado com sucesso, será
exibida a tela abaixo. Clique no Menu >>Serviços (02) >>Dependentes >>Cadastrar/Consultar (03);

III – Tela para consulta de dependente

Passo  04:  Cadastrar  o  dependente.  Esta  tela  nos  permite  tanto  consultar  dependentes,  quanto
cadastrar novos (04). Para realizar o cadastro você deve clicar no botão [Cadastrar Novo]; 

Nota: Na parte inferior desta tela são listados os dependentes que já foram cadastrados no
sistema.



IV – Tela de Cadastro 

Passo 05: Preencha o formulário mostrado na figura abaixo. Primeiramente, informe o [Grau de
Parentesco do Dependente] (05). Neste caso, escolha a opção “FILHO”. No campo, [condição de
dependência]  (06) escolha a opção “SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO”. Os demais campos,
preencha conforme os dados do dependente;

 
Passo 06: Anexar CPF e Certidão de Nascimento. Após escanear os documentos solicitados, você
deve anexá-los nos espaços destacados na Imagem acima [07 e 08]. Para adicionar a Certidão de
Nascimento,  no  Item  08  [Demais  Documentos  do  Dependente]  escolha  o  tipo  de  documento
“CERTIDÃO DE NASCIMENTO”, após o preenchimento, localize o arquivo escaneado e clique
no botão [anexar]; Em seguida, clique em [Adicionar Documento];

NOTA: Observe que, após clicar no botão [anexar], o arquivo será listado abaixo do botão
[anexar].  Observe  também que  após  clicar  no  botão  [Adicionar  Documento]  este  será
listado logo abaixo do título [Documentos Cadastrados para o Dependente] e o Item 08
estará livre para a inclusão de novos documentos.

Passo 07: Adicionar Benefícios. Escolha o tipo de Benefício “AUXÍLIO NATALIDADE”  (09) e
clique no botão [Adicionar  Benefício]  (10).  Repita  o  processo para incluir  o  “AUXÍLIO PRÉ-
ESCOLAR INDIRETA”;

NOTA: Aqui você também pode incluir outros benefícios, entre eles: “ACOMPANHAR
PESSOA  DA  FAMÍLIA”;  “DEDUÇÃO  DO  IMPOSTO  DE  RENDA”;  e  “SAÚDE
SUPLEMENTAR”. Lembrando que, para este último, deve-se abrir processo paralelamente
no protocolo. Consulte a DSQV para mais informações.



IV – Finalizando o Cadastro 

Passo 08: Finalizando o processo de cadastro. Marque a opção (11) “Declaro...” e clique no botão
[cadastrar] (12);

Passo 09:  Aguarde a confirmação do cadastro. Após a execução dos procedimentos acima, você
deve aguardar o e-mail gerado automaticamente pelo sistema, informando que o setor responsável
(Coordenação de Cadastro e Movimentação de Pessoal da PROGEP) autorizou seu cadastro. Você
também pode ligar para o número 2101-6534 e falar com alguém desta Coordenação, em caso de
dúvida ou para mais informações.

Santarém-PA, 24 de setembro de 2018.


