
Tutorial de acesso ao Sougov.br



Servidores Ativos

● Prévia de Contracheque
● Prévia de 13º Salário
● Contracheque
● Comprovante de rendimentos
● Ficha Financeira Anual
● Consulta de dependentes
● Consulta a dados funcionais
● Consulta ao comprovante de pensão alimentícia
● Consulta a afastamentos

● Atestado médico (encaminhamento)
● Autorização de Empréstimo Consignado
● Consulta à autorização - com possibilidade de cancelamento e reativação



Aposentados e Pensionistas

● Prévia de Contracheque
● Prévia de 13º Salário
● Contracheque
● Comprovante de rendimentos
● Ficha Financeira Anual
● Dados Pessoais (poderão ser alterados pelo servidor)
● Consulta a Inconsistências Cadastrais (Pendente)
● Prova de Vida (consulta da situação e comprovante de realização)



 No seu smartphone, 
acesse as lojas da Google 
Play e App Store e faça o 
download gratuito do 
aplicativo. 





r
http://faq-login-unico.servicos.gov.br

http://faq-login-unico.servicos.gov.br
http://faq-login-unico.servicos.gov.br


     

   

Tenha em mãos um documento de identidade, número do CPF, nome completo, e-mail e número do celular. Preencha 

CPF, Nome, Marcar as opções Li e estou de acordo com os Termos de uso. e Não sou robô. Clique no botão 

Avançar













2. Como instalar e acessar o aplicativo SouGov.br?
Com o aplicativo SouGov.br você tem acesso a vários serviços, na palma da sua mão. É simples e rápido 
instalar e acessar. Não perca tempo, siga as orientações e acesse:

 1º) Acesse a loja de aplicativos no seu aparelho celular.
Para quem tem o iPhone (sistema iOS): loja Apple

Para os demais aparelhos: loja PlayStore

2º) No campo/Na barra de pesquisa, digite o nome “SouGov.br” e clique no aplicativo encontrado.
3º) Clique no botão instalar e aguarde até ser concluído:



Como recupero minha senha do aplicativo SouGov.br?
Para recuperar a sua senha, acesse o endereço do portal gov.br (http://acesso.gov.br), informe o seu CPF, 
clique em "Avançar", depois em "Esqueci minha senha" e siga as instruções.











https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/app-sou-gov.br/tutoriais-aplicativo-sou-gov.br
Para a recuperação da senha do gov.br siga esses passos: 
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html

Lembrando que: a base de dados do SIAPE é distinta da base do Gov.br, ou seja, precisa seguir a recuperação do 
acesso gov independentemente da atualização no SIAPE.

https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/

 http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comopossoteajudar.html

https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/app-sou-gov.br/tutoriais-aplicativo-sou-gov.br
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html


Dúvidas: 

diape@ufscar.br e/ou dcp@ufscar.br

https://www.progpe.ufscar.br/

Equipe DiAPe

Obrigada!

mailto:diape@ufscar.br
mailto:dcp@ufscar.br

