
Mensagem 02/06/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais. Enviada ao departamento de Articulação da Presidência da 

República para distribuição ao mailing de assessorias de comunicação dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal. Enviada para a imprensa. Divulgada nas redes sociais do 

Ministério da Economia e Governo Digital. 

ATENÇÃO! O Sigepe mobile será desativado nesta quinta-feira, dia 3 de junho. 

 
Os serviços foram migrados para o SouGov.br, o novo aplicativo exclusivo para 
servidores públicos federais ativos e aposentados, aos pensionistas e aos anistiados civis 
do Poder Executivo Federal. Conecte-se: 

 

O SouGov.br foi lançado há um mês e já tem 597 mil downloads! Clique aqui e confira 
a notícia! 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/junho/sigepe-mobile-sera-desativado-nesta-quinta-feira-3-6/
http://www.gov.br/servidor/sougov


O novo aplicativo foi construído para ser uma ferramenta tecnológica mais moderna, mais 
intuitiva e mais acessível que o Sigepe mobile. 

Então, não deixe de acessar os serviços de gestão de pessoas na palma da sua mão! Se 
ainda não tem, baixe agora o SouGov.br, disponível nas principais lojas de aplicativos: 
 
AppleStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov  

PlayStore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov  

Se já instalou o SouGov.br no seu celular, conecte-se e aproveite as facilidades que ele 
oferece! São 24 serviços disponíveis, bastante simples e intuitivos, possíveis de serem 
acessados a qualquer hora e em qualquer lugar.  

Todas as informações sobre o acesso ao aplicativo podem consultadas no Portal do 
Servidor: www.gov.br/servidor/sougov . 

Sigepe web 
 
Os serviços do Sigepe Servidor e Pensionista disponíveis na internet e acessíveis pelo 
Portal do Servidor (www.gov.br/servidor ) serão mantidos, sem qualquer alteração. 
Futuramente, o SouGov.br também terá sua versão na internet, mas ainda não há data 
para o lançamento. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
http://www.gov.br/servidor/sougov
http://www.gov.br/servidor


Mensagem 01/06/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais com necessidades específicas de acesso. 

 



 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sou-gov


  

Está com dificuldades para acessar o SouGov.br? 

  

Para acessar o novo aplicativo, é necessário possuir o login Gov.br, com selo de 

confiabilidade prata ou ouro. 

  

O que é isso? 

  

Os selos de confiabilidade bronze, prata ou ouro atribuídos ao acesso Gov.br foram 

criados para garantir maior segurança aos usuários quanto ao uso de seus dados. 

  

Portanto, se a sua conta Gov.br possui o nível/selo de confiabilidade bronze, ao fazer o 

login no aplicativo, você será automaticamente direcionado para preencher algumas 

etapas de identificação adicional e, assim, obter o selo prata e o acesso definitivo ao 

SouGov.br. 

  

Você também pode consultar o selo de confiabilidade atribuído ao seu acesso Gov.br 

em confiabilidades.acesso.gov.br  (necessário o login). No mesmo link, também é 

possível obter os selos prata ou ouro. 

  

Para mais informações, consulte as orientações disponíveis aqui.  

  

Atenção: o Sigepe mobile será desativado a partir do dia 3 de junho. 

  

http://confiabilidades.acesso.gov.br/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/acesso-gov.br/acesso-gov.br


Mensagem 25/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais com necessidades específicas de acesso. 

 

 

  

Está com problemas no acesso Gov.br? 

Vamos te dar uma forcinha para recuperar sua conta e ter acesso a todos os serviços 
relativos à sua vida funcional disponíveis no novo 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 que aparecerão na tela. 
 
Você deverá selecionar uma das opções indicadas para gerar uma nova senha: 

http://acesso.gov.br/
http://www.gov.br/servidor/sougov


- SMS; 

- E-mail; 

- Validação facial por meio no Meu Gov.br; ou 

- Banco credenciado (para quem tem conta no Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Banco de Brasília, Sicoob, Santander ou Banco do Brasil). 
 
Senha recuperada? Então, você já pode se conectar a mais de 20 serviços de 
autoatendimento no SouGov.br, o aplicativo exclusivo para servidores públicos federais 
ativos e aposentados, além dos pensionistas do Poder Executivo Federal. 

Para mais informações, acesse: www.gov.br/servidor/sougov 

BEM-VINDO AO MUNDO GOV.BR! 

 

  

http://www.gov.br/servidor/sougov
http://gov.br/


Mensagem 25/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais com necessidades específicas de  acesso. 

 

 

  

Está com dificuldades para acessar o SouGov.br? 
 
Para acessar o novo aplicativo, é necessário possuir o login Gov.br, com selo de 
confiabilidade prata ou ouro. 
 
O que é isso? 
 
Os selos de confiabilidade bronze, prata ou ouro atribuídos ao acesso Gov.br foram 
criados para garantir maior segurança aos usuários quanto ao uso de seus dados. 
 
Portanto, se a sua conta Gov.br possui o nível/selo de confiabilidade bronze, ao fazer 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sou-gov


o login no aplicativo, você será automaticamente direcionado para preencher algumas 
etapas de identificação adicional e, assim, obter o selo prata e o acesso definitivo ao 
SouGov.br. 
 
Você também pode consultar o selo de confiabilidade atribuído ao seu acesso Gov.br 
em confiabilidades.acesso.gov.br  (necessário o login). No mesmo link, também é possível 
obter os selos prata ou ouro. 
 
Esqueceu sua senha? 
 
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 que aparecerão na tela. 
 
Você deverá selecionar uma das opções indicadas para gerar uma nova senha: 

- SMS 

- E-mail; 

- Validação facial por meio no Meu Gov.br; ou 

- Banco credenciado (para quem tem conta no Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Banco de Brasília, Sicoob, Santander ou Banco do Brasil). 
 
Outra alternativa para recuperar sua senha é abrir um chamado por meio do 
link: https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/  
 
Senha recuperada, agora já pode se conectar a mais de 20 serviços de 
autoatendimento no SouGov.br, o aplicativo exclusivo para servidores públicos federais 
ativos e aposentados, além dos pensionistas do Poder Executivo Federal. 
 
Para mais informações, consulte as orientações disponíveis aqui.  
 
Atenção: o Sigepe mobile será desativado a partir do dia 3 de junho. 

 

  

http://confiabilidades.acesso.gov.br/
http://acesso.gov.br/
http://acesso.gov.br/
https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/acesso-gov.br/acesso-gov.br


Mensagem 25/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais com necessidades específicas de  acesso. 

 

 

ATENÇÃO! 

O aplicativo Sigepe mobile será desativado a partir do dia 3 de junho. 

Para você não ficar sem acesso pelo celular aos serviços relativos à sua vida funcional, 
baixe logo o SouGov.br. 

O novo aplicativo está mais moderno, mais simples, intuitivo e acessível. Além dos 
serviços já oferecidos pelo antigo aplicativo, o SouGov.br tem novas funcionalidades, 
como o envio do Atestado de Saúde e a solicitação do Auxílio Transporte. São cerca de 24 
serviços disponíveis na palma da mão. 

Para instalar o SouGov.br no seu celular, baixe o aplicativo a partir das lojas virtuais: 



Apple: Sou Gov.br on the App Store (apple.com) 

Android: SouGov.br – Apps no Google Play 

Para acessar o SouGov.br você vai precisar cadastrar o login gov.br: 

1) Acesse: acesso.gov.br 

2) Clique no botão “Crie sua conta gov.br” 

3) Escolha uma das 6 opções de cadastro que aparecerão na tela 

Dica: o cadastro pelo CPF é o mais simples 

4) Preencha o formulário online até o final 

O acesso Gov.br possui os selos de confiabilidade bronze, prata e ouro que foram 
criados para garantir maior segurança aos usuários quanto ao uso dos seus dados. 

Para acessar o SouGov.br, será necessário o selo prata ou ouro atribuído à conta 
Gov.br. 

Ao fazer o login no aplicativo, os usuários que possuem o selo bronze serão 
automaticamente direcionados para preencher algumas etapas de identificação adicional 
e, assim, obter o selo prata e o acesso definitivo ao SouGov.br. 

Todas as informações sobre o acesso ao aplicativo também podem consultadas 
no Portal do Servidor: www.gov.br/servidor/sougov 

 

 

  

https://apps.apple.com/us/app/sougov/id1548698020
https://apps.apple.com/us/app/sougov/id1548698020
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
http://gov.br/
http://acesso.gov.br/
http://gov.br/
http://www.gov.br/servidor/sougov


Mensagem 19/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais ativos. Enviada ao departamento de Articulação da Presidência da 

República para distribuição ao mailing de assessorias de comunicação dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal. 

 

 

Servidor, 

Está disponível no SouGov.br o serviço de envio online de atestado médico. 

Basta acessar o novo aplicativo e clicar em 'Atestado de Saúde'. Se tiver 

dúvidas, clique  aqui para assistir ao tutorial. 

Fácil, rápido e, o melhor, sem sair de casa! 

Se ainda não tem, baixe logo o aplicativo SouGov.br no seu celular e aproveite todos os 

serviços disponíveis na palma da sua mão! 

Apple: Sou Gov.br on the App Store (apple.com) 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/app-sou-gov.br/tutoriais-aplicativo-sou-gov.br
https://apps.apple.com/us/app/sougov/id1548698020
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sou-gov


Android: SouGov.br – Apps no Google Play 

Todas as informações sobre o acesso ao aplicativo podem ser consultadas no Portal 

do Servidor: www.gov.br/servidor/sougov  

 

ATENÇÃO: O Sigepe mobile será desativado a partir do dia 3 de junho. Todos os 

serviços desse aplicativo já foram migrados para o SouGov.br. 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
http://www.gov.br/servidor/sougov


Mensagem 14/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

servidores públicos federais ativos. 

 

 

Servidor, 

Você já tem o SouGov.br no seu celular? 

O novo aplicativo reúne vários serviços de gestão de pessoas. No SouGov.br você pode 

enviar o atestado médico, solicitar auxílio-transporte e acessar sua carteira funcional 

digital, por exemplo. 

São mais de 20 serviços já disponíveis para você, na palma da mão. E ainda vem mais por 

aí!  

Lembre-se: o Sigepe mobile será desativado no dia 3 de junho. 

Então, baixe agora o SouGov.br! 

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sou-gov


É só entrar na loja virtual da Apple: Sou Gov.br on the App Store (apple.com) ou do 

sistema Android: SouGov.br – Apps no Google Play. 

Não esqueça de cadastrar o login e a senha no Gov.br. Você vai precisar dessas 

credenciais para acessar o SouGov.br. 

Dúvidas? 

 

Acesse o Perguntas e Respostas no Portal do Servidor. 

Ou assista aqui ao tutorial que preparamos para você. 

  

https://apps.apple.com/us/app/sougov/id1548698020
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
http://acesso.gov.br/
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/sougov.br
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/app-sou-gov.br/tutoriais-aplicativo-sou-gov.br


Mensagem 14/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile, SouGov.br e e-mail) para todos os 

aposentados, pensionistas e anistiados da Administração Pública Federal. 

  

 

 

  

Olá, 

Já está disponível no aplicativo SouGov.br a Prova de Vida Digital! 

Agora, todos os aposentados, pensionistas e anistiados da administração pública federal 

que têm a biometria facial cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) podem fazer a comprovação anual por 

meio do aplicativo SouGov.br, o novo aplicativo do Governo Federal que está substituindo 

o Sigepe mobile. 

 

Outra novidade é que no SouGov.br também é possível acompanhar a situação da prova 



de vida, obter o comprovante e receber notificações sobre a necessidade de comprovação, 

independente se tem ou não biometria!   

Se não tiver a biometria cadastrada no TSE ou no Denatran, deverá realizar a Prova de 

Vida no banco em que recebe o provento ou pensão.  

Então, facilite sua vida, sem sair de casa, fazendo a Prova de Vida em qualquer hora e em 

qualquer lugar! 

Clique aqui e saiba mais sobre a Prova de Vida Digital. 

Veja também o passo-a-passo para ter acesso ao aplicativo SouGov.br. 

 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 

 

 

  

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/recadastramento
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq/sou-gov.br/sougov.br


Mensagem 11/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile e e-mail); enviada pelo Comunica 

aos gestores das unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades da APF; encaminhada 

à equipe de Articulação da Presidência da República, para envio ao mailing das assessorias de 

comunicação de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, solicitando 

apoio na divulgação em seus canais próprios de comunicação com os servidores. 

 

 

 

Servidor, 

  

FIQUE ATENTO: o Sigepe mobile será desativado a partir do dia 3 de junho. 

 

Todos os serviços do Sigepe mobile já foram migrados para o  SouGov.br, o novo aplicativo do 

Governo Federal para servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas. 

Se ainda não tem, baixe logo o SouGov.br no seu celular a partir das lojas virtuais: 

Para aparelhos Apple: Sou Gov.br on the App Store (apple.com) 

Para aparelhos com sistema Android: SouGov.br – Apps no Google Play 

Depois de instalar o novo aplicativo, você vai precisar do acesso Gov.br para se conectar. 

É rápido e fácil! 

https://apps.apple.com/us/app/sougov/id1548698020
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.sougov
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=1795c085f9f
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/servidor/sou-gov


Clique aqui e assista ao vídeo tutorial com o passo-a-passo para se conectar ao SouGov.br. 

Ou acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=jzktfuYqmv0 . 

SouGov.br. Simples e Digital! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/app-sou-gov.br/tutoriais-aplicativo-sou-gov.br


Mensagem 03/05/2021 

Enviada pela Mensageria Sigepe (notificação Sigepe mobile e e-mail); encaminhada à equipe 

de Articulação da Presidência da República, para envio ao mailing das assessorias de 

comunicação de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, solicitando 

apoio na divulgação em seus canais próprios de comunicação com os servidores. 

 

  

Servidor, 

A transformação digital do Governo Federal chega à gestão de pessoas 

NÃO PERCA! 

Evento de lançamento do SouGov.br, o novo e único canal de atendimento exclusivo para 
você! 

Amanhã, 4 de maio, às 14h30 

Transmissão ao vivo pelo canal do Ministério da Economia no YouTube 

ASSISTA: https://youtu.be/m68nrjprS40  

Bem-vindo ao mundo gov.br! 

 

 

https://youtu.be/m68nrjprS40
http://gov.br/
https://youtu.be/m68nrjprS40

