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COMUNICADO

Em 08 de abril de 2021, o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal enviou e-mail e
mensagem no Sigepe Mobile a todos os servidores com o seguinte informativo:
"Informamos aos servidores que, em função de processo de reestruturação de algumas instituições
financeiras, alguns domicílios bancários foram automaticamente encerrados e migrados para novas
agências/contas.
Assim, os servidores que tiveram sua agência e/ou conta bancária alterada deverão solicitar à
respectiva Unidade de Gestão de Pessoas a atualização dos dados bancários, por meio do módulo de
requerimentos do Sigepe, evitando futuras devoluções de remuneração.
Lembre-se: a não atualização dos dados bancários no Sigepe pode impactar no pagamento da sua
remuneração!"
Para esclarecer e orientar os servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás, a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos comunica que para
verificar se sua agência e conta foram alteradas deve-se entrar em contato com suas agências
bancárias ou acessar aplicativo de seu Banco/Internet banking.
Somente se seus dados bancários (agência e conta) tenham sido alterados, o servidor também
possui a opção de abrir processo no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), solicitando
a alteração de sua conta com cópia do comprovante da nova conta (extrato, contrato, cópia de cartão
em que conste apenas os dados da conta etc.):
Entrar no Suap -> Adicionar Requerimento -> Tipo de Processo: Pessoal: Alteração de
Dados Cadastrais/Funcionais/Pessoais.
O Processo deverá ser encaminhado à Coordenação de Recursos Humanos e Assistência
ao Servidor - CRHAS, para os servidores lotados nos Câmpus, e para a Coordenação de
Cadastros, para os servidores lotados na Reitoria.
Se o servidor optar por realizar tal alteração pelo portal do SIGEPE, deverá seguir o passo a
passo enviado SOMENTE para seu aplicativo Sigepe Mobile ou Sigepe/Sigac.
ALERTAMOS: Para evitar fraudes, abra ou clique apenas em links que se encontrem dentro da
Central de Mensagens de seu aplicativo Sigepe Mobile.
Não havendo alteração em seus dados bancários, os servidores não precisam solicitar qualquer
alteração.
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