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Servidor,
O PEConsig mudou e para facilitar o acesso e entender os novos procedimentos a
SAD elaborou esse manual de consulta rápida.
O que muda a partir de agora ?
O servidor passará a ter duas senhas: uma para acessar o contracheque e outra para
o PEConsig.
Senha para PEConsig: o servidor precisa fazer o recadastramento da senha de forma
eletrônica no Portal do Servidor www.portaldoservidor.pe.gov.br ou de forma
presencial nos locais de atendimento instalados pela Fácil Tecnologia.
Senha para Contracheque: continua a mesma que o servidor já utilizava para acessar
o contracheque na internet. O servidor ativo que ainda não possui a senha deve
solicitá-la na Central de Atendimento ao Servidor (Rua Tabira, S/N, bairro da Boa
Vista) . Já o aposentado e o pensionista que ainda não possuem a senha devem
solicitar à Funape (Rua Henrique Dias, S/N, bairro do Derby).

COMO ACONTECERÁ AS CONSIGNAÇÕES:
• O servidor, através da internet, antes de realizar a consignação tem a
opção de consultar a sua margem e simular o empréstimo.
• Depois ele deve ir a uma das consignatárias(bancos, financeiras,
cooperativas,etc.) credenciadas recentemente pela SAD;
•Apresentar a documentação exigida(varia conforme a consignatária);
•Realizar a operação no local.

COMO CONSULTAR A MARGEM CONSIGNÁVEL:
•Entrar no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.pe.gov.br ), clicar
no link “PEConsig”;
•No primeiro acesso o servidor precisa cadastrar a senha, clicando no
botão “Cadastrar Senha”;

COMO CONSULTAR A MARGEM CONSIGNÁVEL:

•Na tela seguinte, o servidor deve inserir o número da matrícula(apenas
números), CPF(sem dígitos) e selecionar o órgão no qual está vinculado;
•Por medida de segurança o servidor deverá responder e confirmar algumas
perguntas pessoais sugeridas pelo próprio sistema e em seguida em “OK”.

COMO CONSULTAR A
MARGEM
CONSIGNÁVEL:
•O PEConsig solicitará
o cadastramento da
senha e alguns dados
para confirmação;
•Ao término do
preenchimento, clicar
em “Enviar”;
•Guardar a senha com
segurança e não
repassar a terceiros;
•De volta à tela de login, selecionar o órgão no
qual está vinculado e em seguida preencha com
matrícula e senha cadastrada;
•Será aberta a sua página inicial individual do
PEConsig;

COMO CONSULTAR A MARGEM CONSIGNÁVEL:
1. Dados: nesse link o servidor acessa seus dados cadastrais e observa as suas
informações relacionadas às operações consignadas: margens, reservas de margens,
consignações em andamento e as consignações já vencidas.
2. Minhas margens: o servidor pode visualizar apenas as margens disponíveis. Ex:
margens para empréstimos e para cartão de crédito;
3.Contratos antigos: permite ver todo o detalhamento das consignações finalizadas;
4.Negociações em andamento: servidor verifica todas as reservas de margem
ativas;
5.Consignações em andamento:informa todas as consignações que estão em vigor,
como os valores que estão sendo enviados para desconto no contracheque;
6.Simulação: simula empréstimos com o ranking das consignatárias que oferecem
as melhores condições de consignações.

COMO REALIZAR A SIMULAÇÃO:

•Simulação por valor liberado: o servidor informa o valor que deseja retirar, o
número de parcelas e o sistema relaciona por cada banco o valor da parcela
que será paga para atingir o valor pretendido.
•Simulação por valor da parcela: o servidor informa o valor da parcela que
pode pagar, assim como o número de parcelas e o sistema retorna por cada
banco qual o valor que será liberado em função do valor da parcela.
•Ao lado do valor da parcela enquadrada no limite da margem, o PEConsig
exibe um botão “ Solicitar” , permitindo que o servidor solicite ao banco,
financeira ou cooperativa a contratação do valor simulado. O PEConsig
apresentará as orientações dadas pela consignatária para a conclusão do
processo de contratação do crédito.

