Guia Rápido

Para criar o Primeiro Acesso, é necessário informar qual o método de

Portal do Consignado

recuperação de senha será utilizado caso necessário:

Servidor
Este guia rápido foi desenvolvido para possibilitar aos Servidores
conhecerem e navegarem de forma rápida no Portal do Consignado,
acessando suas funções principais.
Informações detalhadas sobre a navegação de cada tela do Portal do
Consignado, você encontrará no Manual do Usuário – Servidor.
Boa navegação!

Acesso ao site

- Perguntas e respostas;
- Redefinição por e-mail.

Padrão de Senha

Menu
No menu principal do Portal é possível visualizar as principais
funcionalidades e no centro da tela o quadro de avisos. Esta
visualização poderá variar de acordo com o perfil do usuário.

A senha deverá conter o mínimo de oito (8) caracteres alfanuméricos,
dos quais, pelo menos 1 (um):
− Caractere maiúsculo;
− Caractere minúsculo;
− Número;
− Caractere especial (aceitos: @ # $ % ^ & + = ! ).
• Ser diferente das 12 últimas senhas utilizadas.
Exemplo: B e l e z a 1 @

Para acessar o “Portal do Consignado”, digite um dos seguintes
endereços no navegador:
• www.portaldoconsignado.org.br
• www.saopauloconsig.org.br

Alterar Dados
Acesso do usuário

No menu inicial, clicando em “Alterar dados” é possível consultar os
dados pessoais e o termo de aceite, porém só é permitido alterar o email.

Primeiro Acesso
Os Servidores cadastrados podem acessar o portal por um dos links
acima relacionados, basta clicar no botão “Primeiro acesso” e
preencher os campos apresentados para confirmação dos dados
cadastrais. Este processo é realizado, como mostrado na tela a seguir.
Observação: A inclusão e a manutenção do cadastro de Servidores
são de responsabilidade do Órgão a que o Servidor está vinculado.

Login
Ao acessar o Portal, o usuário deverá preencher os campos CPF,
senha e Captcha e clicar em “Acessar”.

Consignações
No menu inicial do item: “Consignações” estão disponíveis no
sistema funcionalidades operacionais, tais como: Margens e Consulta
de Contratos de Averbação,

Pesquisar Margem
No menu inicial “Consignações” existe o item “Pesquisar Margem”,
onde é possível realizar consultas de margem do Servidor.

Simulador de Empréstimos
No menu inicial “Simulação de Empréstimo” existe o item “Consulta
Simulação”, onde é exibido o histórico de consulta de simulação de
empréstimo.

Consulta de contrato de averbação
No menu inicial “Consignações” existe o item “Consulta de
averbação”, onde é possível visualizar detalhes sobre os contratos de
averbação.

Alterar Senha
Consulta Intenção de Contratação

Esta funcionalidade permite que o usuário altere a senha de acesso
ao Portal, basta acessar no menu inicial o item “Administração”.

No menu inicial “Simulação de Empréstimo” existe o item “Consulta
Intenção de Contratação”, onde é possível consultar o histórico de
intenções de contratação.

Simulador de Empréstimos
No menu inicial do item: “Simulação de Empréstimo”, estão
disponíveis no sistema funcionalidades operacionais, tais como:
Calculadora de Empréstimo, Simulador de Empréstimo, Consulta
Intenção de Contratação e Taxa de Empréstimos.

Calculadora de Empréstimo
No menu inicial “Simulação de Empréstimo” existe o item
“Calculadora de Empréstimo” onde é possível calcular e visualizar
resultados de simulação de empréstimo.

Taxa de Empréstimo
No menu inicial “Simulação de Empréstimo” existe o item “Taxa de
Empréstimo”, onde é possível pesquisar as taxas aplicadas.

Para mais informações, faça o download do Manual do Usuário_
Servidor
disponível
no
Portal
do
Consignado:
www.portaldoconsignado.org.br
Caso sua dúvida não seja esclarecida, entre em contato com o Ente
ou Órgão Administrador.

Pesquisa de Consignatários
No menu inicial, clicando em “Consignatários” é possível pesquisar
informações sobre Consignatários Financeiros e Não Financeiros, tais
como: Endereço e telefone.
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