
MANUAL
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SINESP



https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf

➢ Clique no Link acima para realizar o acesso na sua conta Sinesp

https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf


➢ Digite seu CPF e sua Senha;

➢ IMPORTANTE:
➢ Antes de iniciar sua atualização cadastral tenha seus documentos pessoais em mãos;
➢ A documentação deve ser anexada e enviada em arquivos separados conforme o tipo

do documento e não em um único arquivo.



Fulano de Tal

000.000.000-00

fulano@teste.com

➢ Clique na seta que aparece no 
final do seu nome;

➢ Depois clique no botão Minha
Conta.

Fulano de Tal



➢ Digite sua senha e clique em Enviar;



➢ Clique no ícone Editar Dados Cadastrais;



➢ Clique no botão Editar;



➢ Clique na opção GOV;



➢ Clique na opção acima;

➢ A Receita 
Federal vinculou 
todos os 
servidores na 
plataforma 
Gov.br; 

➢ Se você é 
servidor público, 
não há 
necessidade de 
“criar uma 
conta. 



➢ Digite seu CPF e clique em Avançar ou acesse utilizando sua conta do Banco do Brasil;



➢ Digite sua Senha e clique em Entrar;

000.000.000-00

➢ Caso sua opção 
de acesso tenha 
sido o CPF.



000.000.000-00

➢ Caso sua opção 
de acesso tenha 
sido o CPF.

➢ Caso não lembre da senha, clique em ESQUECI MINHA SENHA;



➢ Escolha uma das opções para Recuperar Senha;

➢ O processo de 
Recuperação de 
Senha/Conta é feito 
através das opções.

Validação Facial no aplicativo Meu Gov.br, Caso o usuário tenha
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Clique aqui e veja como
realizar a recuperação da senha pela Validação Facial.

Conta do BANCO DO BRASIL existente.

E-mail anteriormente registrado na conta Gov.br.

Internet Banking se correntista de outros bancos. Clique aqui e
veja os bancos Autorizados.



➢ Bancos Autorizados:

Banco do Brasil: Acesse bb.com.br > Serviços > Previdência social > Senha meu INSS > NAI

Banese:  Acesse banese.com.br > Internet Banking Banese > Serviços > Gerar Senha Meu INSS – NAI

Banrisul: Acesse banrisul.com.br > Menu Serviços > Criar Código INSS

Bradesco: Acesse bradesco.com.br > Outros Serviços > Documentos > INSS – Cadastrar Código Inicial 
de Acesso ao Portal Meu INSS (NAI)

Itaú: Acesse itau.com.br > Previdência > INSS > Cadastrar senha inicial de acesso ao Portal Meu INSS

Caixa Econômica Federal: Acesse caixa.gov.br/Paginas > Serviço ao Cidadão > INSS > Gerar Código 
para Serviço INSS

Santander: Acesse santander.com.br > Outros Produtos > Demais Serviços > NAI – Núcleo de 
Autenticação Interbancária

Sicoob: Acesse sicoob.com.br > Outras opções > Previdência Social > Senha Meu INSS > NAI

bb.com.br
banese.com.br
banrisul.com.br
bradesco.com.br
itau.com.br
caixa.gov.br
santander.com.br
sicoob.com.br
bb.com.br
banese.com.br
banrisul.com.br
bradesco.com.br
itau.com.br
caixa.gov.br
santander.com.br
sicoob.com.br


➢ Após a instalação marque a opção “Não sou um robô” e clique no botão Gerar QRCode;



➢ Realize o Download do Aplicativo no seu Celular;



➢ Realize o Download do Aplicativo no seu Celular;



➢ Atualize seus Dados Cadastrais e clique em Salvar;



➢ Após clicar em Salvar, a mensagem destacada acima vai ficar visível;

➢ O seu acesso ao Sistema EAD já está disponível. Entre novamente no Sinesp para atualização
do Menu Sistemas, localizado na parte superior da tela;

➢ A atualização dos dados será validada pelo cadastrador responsável da sua lotação. O Sinesp
enviará um e-mail informativo sobre a atualização dos dados, e caso tenha alguma
inconsistência nas informações alteradas será necessário a correção;



➢ Clique no link acima para realizar o cadastro no gov.br;



➢ Preencha os campos com seus Dados Pessoais 

➢ Marque a opção Não sou 
um robô

➢ Clique em Eu aceito



➢ Valide seu Cadastro de acordo com seus 
Dados Pessoais 



➢ Escolha uma das duas formas para habilitar 
seu Cadastro



➢ Digite o código de validação e Clique em Validar Cadastro



➢ Crie sua Senha de acesso ao gov.br



➢ Ao finalizar o cadastro no gov.br essa tela ficará disponível, feche a tela e acesse o Sinesp;



➢ Clique na opção acima para acessar o gov.br;



➢ Digite seu CPF e clique em Próxima;



➢ Digite sua Senha do portal gov.br e clique em Entrar;

000.000.000-00



➢ Digite sua senha novamente e clique em Enviar;



➢ Clique no ícone Editar Dados Cadastrais;



➢ Atualize seus Dados Cadastrais e clique em Salvar;



➢ Após clicar em Salvar, a mensagem destacada acima vai ficar visível;

➢ O seu acesso ao Sistema EAD já está disponível. Entre novamente no Sinesp para atualização
do Menu Sistemas, localizado na parte superior da tela;

➢ A atualização dos dados será validada pelo cadastrador responsável da sua lotação. O Sinesp
enviará um e-mail informativo sobre a atualização dos dados, e caso tenha alguma
inconsistência nas informações alteradas será necessário a correção;


