
TUTORIAL PARA RECADASTRAMENTO PELO RH WEB 

 

Ao entrar no RH WEB com o seu login e senha, existe na parte superior uma aba 

chamada “RECADASTRAMENTO”. Dentro da aba RECADASTRAMENTO 

existem outras 2 abas: ABAIXAR ARQUIVO e ENVIAR ARQUIVO. 

Na parte de ABAIXAR ARQUIVO, estão disponíveis para download todas as 

fichas necessárias para o preenchimento para o recadastramento, em Word 

(formato .doc), que são: 

 

- Recadastramento Anual de Aposentados (apenas para aposentados) 

- Recadastramento Anual de Pensionistas (apenas para pensionistas) 

Essa ficha a pessoa irá preencher com seus dados para contato e assinar. 

Aposentado preencher a ficha de Recadastramento Anual de Aposentados e 

pensionistas a ficha de Recadastramento Anual de Pensionistas (se for 

aposentado e pensionista deverá preencher as duas fichas).  

 

- Declaração de Estado Civil (para todos) 

Essa declaração aposentados e pensionistas precisam preencher com seus 

dados, informando seu estado civil e assinar. 

 

- Declaração Negativa de Acúmulo de Cargo (para todos) 

- Declaração Positiva de Acúmulo de Cargo (para todos) 

Essa declaração aposentados e pensionistas precisam preencher e assinar, 

sendo que a pessoa deve preencher uma ou outra, de acordo com qual situação 

se enquadra. 

A Declaração Positiva de Acúmulo de Cargo é para pessoas que recebem outras 

verbas de órgãos públicos além do recebido pelo IPSM, como por exemplo: 

aposentadoria ou pensão pelo INSS ou outro órgão público; trabalha como 

efetivo, temporário ou comissionado em algum órgão público; cargo eletivo. 

A Declaração Negativa de Acúmulo de Cargo é para pessoas que não recebem 

outras verbas de órgãos públicos, recebe apenas a aposentadoria ou pensão 

pelo IPSM. 

 

 

 



- Declaração de vida (para todos) 

A declaração de vida pode ser feita de 2 formas: pessoalmente aqui no Instituto 

ou preenchendo, assinando e reconhecendo firma por AUTENTICIDADE dessa 

assinatura nesta declaração de vida.  

 

Na parte ENVIAR ARQUIVO existe os seguintes campos: 

- Foto de Comprovante de Endereço 

- Foto da Certidão de Casamento 

- Foto da Declaração Estado Civil Assinada 

- Foto da Declaração Negativa de Acúmulo de Cargo Assinada 

- Foto da Declaração Positiva de Acúmulo de Cargo Assinada 

- Foto da Declaração de Vida Assinada 

- Foto do Recadastramento Anual de Aposentados Assinado 

- Foto do Recadastramento Anual de Pensionistas Assinado 

- Foto do Documento do Cônjuge (RG e CPF) 

- Foto do Documento do Filho 1 (RG e CPF) 

- Foto do Documento do Filho 2 (RG e CPF) 

- Foto do Documento do Filho 3 (RG e CPF) 

 

Para o envio dos arquivos, a pessoa vai clicar em  (Anexar e Enviar 

documento) e vai abrir uma outra janela onde a pessoa vai escolher o arquivo 

desejado e depois clicar em Executar. 

Depois de fazer o Download dos documentos a pessoa deve preencher o mesmo 

no próprio arquivo do Word, imprimir, assinar e depois scanear ou tirar uma foto 

do mesmo. Na parte de enviar arquivo, a pessoa irá enviar a foto do arquivo já 

assinado (formato .JPEG). 

Nessa aba a pessoa pode ir acompanhando o status do seu recadastramento, 

para saber se os documentos foram aceitos e se está faltando algum documento. 

Documentos necessários para o recadastramento: 
 

APOSENTADOS: 
DO APOSENTADO: 
Certidão de casamento e/ou nascimento – cópia simples (Atualizada em no máximo 02 anos) 
Ou certidão de união estável, se houver 
Comprovante de endereço (máximo 03 meses) 

DO CÔNJUGE: 
RG e CPF – cópia simples (com data de expedição não superior a 10 anos) 



DOS FILHOS ATÉ 21 ANOS: 
RG e CPF – cópia simples (com data de expedição não superior a 10 anos) 

 

PENSIONISTAS: 
DO PENSIONISTA: 
(Cópia simples e original) 
Certidão de casamento e/ou nascimento atualizada (máximo 03 meses) 
Ou certidão de união estável, se houver 
Comprovante de endereço (máximo 03 meses) 

DOS FILHOS ATÉ 21 ANOS: 
Certidão de nascimento atualizada (máximo 03 meses) 

 

O recadastramento segue o seguinte calendário, e além dessas fichas 

disponíveis precisam enviar os seguintes documentos: 

MÊS DE ANIVERSÁRIO RECADASTRAMENTO 
E PROVA DE VIDA 

PROVA DE VIDA 

JANEIRO 

JUNHO DEZEMBRO FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

JULHO JANEIRO MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO FEVEREIRO AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

SETEMBRO MARÇO NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

 


