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Quem é participante, aposentado ou pensionista do Serpros conta com um espaço

exclusivo no site institucional: a Área do Participante (Área Restrita).

Nela é possível, dentre outras ações, acompanhar o saldo de contas, requerer o benefício

de aposentadoria, além de solicitar empréstimos. Para simplificar o acesso, melhorar a

visualização e a linguagem, o Serpros reformulou todo o ambiente restrito.

Para auxiliar você a acessar esse novo ambiente virtual, preparamos este Guia de Acesso à

Área Restrita.

Por se tratar de um espaço web, sabemos que é dinâmico e as melhorias podem acontecer

a qualquer momento. Este documento será atualizado sempre que tivermos novidades.



Para entrar no novo sistema, digite o seu CPF, a sua SENHA e o código de 
verificação de segurança. Clique em ENTRAR.

Caso seja o seu primeiro acesso, clique em PRIMEIRO ACESSO e faça seu 
cadastro.



Após o login, você terá acesso a Dados do Plano. Uma
consolidação geral com os Últimos Lançamentos, Extrato de
Contas e Contribuições.



Em Dados Pessoais poderá alterar Informações Pessoais, Dados para
Contatos, Plano/Empresa, Dependentes/Beneficiários e Tempo de Serviço.

Mantenha seus dados atualizados!



Em Informações Pessoais, mantenha seus dados corretamente
preenchidos e atualizados. Clique em ALTERAR para salvar as informações
preenchidas.



Em Dados para Contatos, mantenha atualizados seu endereço, telefone e
e-mail de contato. Clique em ALTERAR para salvar as informações
preenchidas.



Em Plano/Empresa e Dependentes/Beneficiários, mantenha atualizado
seus Dados do Plano e Dados de Contribuição. Clique em ALTERAR para
salvar as informações preenchidas.



Em Tempo de Serviço, você poderá informar e incluir tempo de serviço e
visualizar o tempo total para o INSS. Clique em ALTERAR para salvar as
informações preenchidas.



Selecionando Consultas, você terá acesso a dados de Demonstrativo de
Movimentações e a Extrato de Contribuições.



Quem contribuiu para o Serpros entre 1º de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995 terá acesso ao menu Demonstrativo de Movimentação
IN 1343 para verificar os valores que a Receita Federal identificou como
bitributação naquele período.



Selecionando Extrato de Contribuição, você poderá conferir os valores de
acordo com o período desejado.

Basta fornecer uma data inicial e uma data final e clicar em VISUALIZAR para
ter acesso aos valores.



O Extrato de 
Contas será 
emitido conforme 
o período 
selecionado. 



Selecionando REQUERIMENTOS, você poderá solicitar a Alteração de
Contribuição Espontânea Mensal, Alteração de Contribuição Variável,
Autopatrocínio, Benefícios e Resgate de Saldo/Reserva.



Em Alteração de Contribuição Espontânea Mensal, você poderá solicitar o aumento
ou a redução de sua contribuição Espontânea.

Basta preencher o Termo de Alteração e alterar o percentual.



Em Alteração de 
Contribuição 
Variável, você 
poderá alterar o 
percentual de 
sua contribuição 
mensal.



No menu 
Autopatrocínio / 
Suspensão, o 
participante que 
tenha perda 
parcial ou total da 
contribuição da 
patrocinadora ou 
de cessação de 
seu vínculo com a 
mesma, poderá 
solicitar a 
permanência de 
sua contribuição 
ao plano, 
assumindo 
também a parte 
da patrocinadora.



Em Benefício, você 
poderá solicitar a 
concessão do seu 
benefício. 

Preencha o 
formulário de 
Requerimento de 
Benefícios, salve as 
informações, 
imprima o 
requerimento e 
anexe aos demais 
documentos 
necessários.



Em Resgate de 
Saldo/Reserva de 
Poupança, você 
poderá solicitar o 
Regate de seu 
saldo. 

Preencha o 
formulário, salve 
as informações, 
imprima o 
requerimento e 
anexe aos demais 
documentos 
necessários.



Selecionando Empréstimo, você poderá consultar Extrato de Empréstimos,
Informe de Empréstimo, Simulação de Empréstimo e a Segunda via do Contrato
para quem tem empréstimo em vigor.



Em Extrato de Empréstimos, você
poderá verificar os empréstimos
solicitados.

Selecionando Extrato de Empréstimo do Participante, consultar os seus contratos
de empréstimos realizados no Serpros.



Em Informe de Empréstimo, você
poderá verificar ......

Selecionando Informe de Empréstimo, você terá acesso ao seu Informe para fins
de Imposto de Renda.



Em Simulação 
de Empréstimo, 
você poderá 
calcular as 
condições de 
empréstimos 
que deseja 
solicitar. São 
quatro passos: 
Cadastral, 
Financeiro, 
Contratação e o 
Resumo para 
verificação final. 



Selecionando 
Demonstrativos, 
você poderá 
consultar índices 
de CDE, COF, 
Contábil e 
Financeiro, 
Investimentos, 
Painel Atuarial, e 
o Quadro de 
Fiscalização –
Previc.



Em CDE, você visualizará as atas das reuniões do Conselho Deliberativo.



Em COF, você visualizará o Manual e as atas das reuniões do Conselho Fiscal.



Em Contábil/Financeiro, você visualizará as Informações Contábeis dos planos
PS-I e PS-II de cada mês, além das referidas notas explicativas.



Em Investimentos, você terá acesso às publicações mensais: Painel de
Investimento, Painel de Governança de Investimento e o RGI, que trazem
informações resumidas sobre os ativos alocados, os provisionamentos, além dos
resultados dos investimentos realizados.



Em Painel Atuarial, publicação de periodicidade mensal, constam a quantidade
de participantes, a rentabilidade e a meta atuarial dos planos PS-I e PS-II.



Selecionando 
Simulação, 
você poderá 
estimar 
quantas vezes 
quiser os 
valores para o 
seu benefício 
futuro.



Em Simulação de Autopatrocínio, você pode simular os valores e rendimentos dos
aportes autopatrocinados. Basta informar os dados solicitados.



Em Simulação 
de Benefício, 
você pode 
simular os 
valores de 
benefícios a 
serem 
concedidos 
conforme os 
valores e 
percentuais de 
contribuição. 
Basta informar 
os dados 
solicitados e 
calcular.



Em Resgate de Saldo, você pode simular os valores a serem resgatados.
Basta informar os dados solicitados e calcular.



Em caso de dúvidas, entre em contato com o 

Serviço de Atendimento ao Participante

SAP

0800 721 10 10 sap@serpros.com.br


