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RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS ATIVOS 2019/2020 

 

MANUAL DO SETORIAL 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Conceito: o Recadastramento é o instrumento legal instituído pela Administração com a 

finalidade de atualizar os dados cadastrais dos servidores públicos ativos da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dos empregados públicos das empresas 

dependentes do Tesouro do Distrito Federal. 

O Recadastramento de servidores e empregados ativos é fundamental à higienização da base de 

dados cadastrais pessoais e funcionais do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH), não só com vistas à migração para o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEPE-

DF), mas também para possibilitar o atendimento às exigências do Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), do Governo Federal. 

1.1. Fundamento legal  

Decreto nº 39.276, de 6 de agosto de 2018; 

Portaria nº 256, de 05 de agosto de 2019. 
 

1.2. Obrigatoriedade 

 

Estão obrigados a realizar este recadastramento: 

 Servidores ativos ocupantes de cargo público, de provimento efetivo, da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal; 

 Servidores ocupantes de cargo em comissão da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Distrito Federal; 

 Pessoas contratadas pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 

Federal, por tempo determinado, nos termos da Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de 

2008; 

 Empregados públicos das seguintes entidades do Distrito Federal: 

a) Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF); 

b) Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN); 

c) Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP); 
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d) Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB); 

e) Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-

DF); 

f) Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB); 

g) Sociedade de Abastecimento de Brasília (SAB). 

 Militares e servidores da Polícia Civil do Distrito Federal que recebam qualquer tipo de 

pagamento processado pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). 

 Conselheiros. 

 

Obrigatoriedade para os servidores licenciados e afastados por motivos diversos 

 Esses servidores deverão: 

 Efetuar o recadastramento no período regular informado no anexo único da Portaria 256, 

de 05 de agosto de 2019 ou 

 Efetuar o recadastramento pessoalmente quando do retorno ao trabalho, desde que 

devidamente justificado. 

O que acontece com quem não se recadastrar? 

 Conforme o Decreto nº 39.276/2015 Art. 5º “Deverá ser instaurado processo 

administrativo para apuração de responsabilidade, nos casos em que servidores e 

empregados públicos não realizem o recadastramento no prazo estabelecido...” ou, 

conforme a Portaria nº 256/2019, Art. 3º § 3º “Os agentes públicos que por algum 

motivo, devidamente justificado, não puderem efetivar o recadastramento pelo RECAD, 

nos prazos estabelecidos nesta Portaria, deverão o realizar pessoalmente junto ao seu 

setorial.” 
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1.3. Período  
 

GRUPO Órgãos 
Período de 

recadastramento 

Período de 
homologação 

1 Empresas Públicas 26/08/19 a 14/10/19 
1º/09/19 a 
30/10/19 

2 

Administração Direta 
Inclusive policiais civis, policiais militares, bombeiros 

militares que ocupam cargos em comissão e/ou 
recebem valores do Tesouro Distrital 

Fundações Públicas 
FUNAP, FAP e Fundação Jardim Zoológico de Brasília 

Autarquias 
DER, DETRAN, SLU, Brasília Ambiental, PROCON-DF, 

ADASA-DF, INAS e ativos do IPREV-DF 

15/10/19 a 14/12/19 
1º/11/19 a 
31/01/20 

3 
Secretaria de Saúde 

Inclusive os residentes, servidores da FEPECS e 
Fundação Hemocentro 

01/12/19 a 14/02/20 
15/12/19 a 
14/03/20 

4 
Secretaria de Educação 

Inclusive temporários e servidores da FUNAB 
15/02/20 a 30/04/20 

1º/03/20 a 
30/05/20 

 

2. COMO UTILIZAR O SISTEMA 
 

O RECAD – Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados está disponível via 

web e pode ser acessado de qualquer computador, mesmo fora da rede GDFNet. Para fazer a 

homologação do recadastramento dos servidores de seu órgão você deve acessar o Portal de Serviços do 

GDF, no endereço https://sistemas.df.gov.br/PortalDeServicos/Login.aspx. 

2.1. Efetuando o acesso ao sistema 
 

Ao carregar a página do sistema será apresentada a tela de “login”. 

Para acessar o sistema você deve informar o seu login e senha da rede 

GDFNet, aquela que você usa para acessar o computador no seu local 

de trabalho, e informar o órgão no qual você trabalha. 

Em seguida, clique  no botão   

 

Se é seu primeiro acesso, você 

deverá solicitar acesso ao RECAD.  

Concedido ao acesso, ao entrar no sistema é apresentada uma 

tela com uma lista dos servidores recadastrados e respectivos “status” de recadastramento: 

https://sistemas.df.gov.br/PortalDeServicos/Login.aspx
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 Pendente de Envio – marca o recadastramento que o servidor/empregado iniciou, mas 

não confirmou o envio; 

 Em análise pelo setor de Recursos Humanos – status automático a partir do momento 

que o servidor/empregado confirma o envio do seu recadastramento, estando apto a 

análise por parte do setorial; 

 Com Pendência (s) – o setorial marca como pendente quando identifica alguma 

inconformidade, no momento da homologação; 

 Dados Pessoais Validado – status automático a partir do momento que o setorial 

homologa os dados pessoais do servidor/empregado recadastrado; 

 Recadastramento Validado – status automático a partir do momento que o setorial 

finaliza a homologação do recadastramento do servidor/empregado. 

 

 

Nessa tela é possível: 

 Iniciar o recadastramento de um servidor/empregado; 

 Pesquisar um servidor/empregado; 

 Acessar o recadastramento de um servidor/empregado para efetuar a homologação. 
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2.2. Fazendo um recadastramento de um servidor 

 

Essa função foi desenvolvida para possibilitar ao setorial efetuar o recadastramento de um 

servidor que não tenha conseguido fazer sozinho, ou perdeu o prazo e justificou, ou mesmo se 

houve algum problema no sistema que o impediu de realizar o recadastramento nos meios 

normais. 

 

Na tela inicial, a consulta será feita pelo CPF da pessoa, e o sistema apresentará os vínculos ativos 

dela elegíveis ao recadastramento. 

 

Ao confirmar o início do recadastramento, o sistema possibilita que o setorial efetue o 

recadastramento com a mesma visão do usuário servidor/empregado, sendo que ao final os 

dados pessoais estarão validados. 

 

 

 

 

Quando o recadastramento é feito pelo setorial o sistema não permite a 
anexação de nenhum documento/comprovante, visto que não existe a 
necessidade de posterior confirmação. Para esses casos, o comprovante 
deverá ser juntado aos assentamentos funcionais do 
servidor/empregado. 
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2.3. Homologando um recadastramento  

 

Para iniciar a homologação do recadastramento de um servidor/ empregado o setorial deverá 

clicar no botão respectivo. 

 

 

O sistema carregará a tela do recadastramento do servidor/empregado no ponto que em que se 

encontra a validação: se dados pessoais ou dados funcionais. 

 

2.3.1. Validando os dados pessoais  

 

O papel do servidor no setorial é fundamental em todo o processo de recadastramento. Os dados 

validados/homologados serão importados para o SIGRH, substituindo as informações que 

constam em sua base de dados. Portanto, atenção às recomendações a seguir: 

 Os dados de CPF, sexo e data de nascimento não podem ser alterados no RECAD. Se for 

necessária, a alteração precisa ser feita diretamente no SIGRH em funcionalidade 

específica. 

 Atenção aos campos de “nome”, ele deve ser preenchido por extenso, sem abreviações. 

A regra vale tanto para o nome do próprio do servidor que se recadastra quanto para o 

nome da sua mãe e do seu pai, quando houver. O objetivo, além de melhorar nosso 

cadastro de pessoa, é atender ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que cruza a base de dados enviada com a base 

de dados da Receita Federal Brasileira (RFB). Se o nome enviado por nós através do citado 

sistema estiver divergente daquele constante na RFB esse dado será rejeitado, 

retornando ao setorial para correção. 
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 O Nome Social só deve informado nas condições legais previstas no Decreto Nº 

37.982/2017, que foi referenciado no RECAD como orientação aos usuários quanto ao 

seu correto preenchimento. O referido decreto buscou garantir às pessoas trans - 

travestis, transexuais e transgêneros, o direito ao uso do nome social e o reconhecimento 

da sua identidade de gênero. 

 O servidor que tenha nascido em outro país, ao informa-lo, não preencherá os campos 

relativos a estado e município, aplicáveis apenas aos servidores nascidos no Brasil. 

 Se o servidor tem estado civil casado ou união estável, deverá preencher os dados do 

cônjuge e anexar o respectivo documento comprobatório. Também é importante que ele 

informe o cônjuge como um dependente, pois no futuro, ele poderá ser um pensionista. 

 O servidor deve ter um endereço de e-mail cadastrado, é através do e-mail que o SIGRH 

gera a senha do SIGRHNet (acesso ao contracheque). 

 Ao menos um número de telefone deve estar preenchido. 

 O número de registro em Conselho de Classe não é obrigatório nessa edição do 

recadastramento, mas seu preenchimento é recomendável. 

 

 

Não se esqueça de visualizar as informações em 

todos os combos laterais. Para tanto, basta clicar 

para expandir o bloco de informações. 

 

E lembre-se: apenas os dados marcados com “*” 

são de preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atenção!! Nome social não é apelido, ou “nome de guerra”. 
Só mantenha o campo preenchido se a situação se enquadrar nos termos 
do Decreto Nº 37.982/2017. 
 
Os vínculos de dependentes informados no RECAD não terão qualquer 
reflexo financeiro no SIGRH, sendo apenas dados informativos, nesse 
momento. 
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Os documentos comprobatórios anexados para conferência estão disponíveis no final da página 

(1), bastando clicar no respectivo nome para sua visualização e impressão.  

É importante lembrar que os 

documentos anexados no 

RECAD não serão mantidos 

em meio digital, devendo ser 

impressos e juntados ao 

assentamento funcional do 

respectivo servidor. 

Identificada alguma pendência, ou seja, se o documento anexado estiver ilegível ou não 

corresponder ao dado informado, o setorial deverá clicar no botão “Validar com Pendência (s)” 

e, na caixa de diálogo que se abre, informar o problema identificado. Nesse caso, fica registrado 

no recadastramento do servidor a pendência informada (2). 

 

 
 

 

Se o servidor/empregado não alterou nenhum campo obrigatório, não 
haverá nenhum documento anexado para conferência. De toda forma, é 
importante observar se os dados não apresentam nenhuma incorreção, 
como nome abreviado, por exemplo. 
 

 

Tudo estando de acordo, é só clicar em “Validar Dados Pessoais” e o sistema te guiará para a 

próxima etapa da homologação. 

 

2.3.2. Recadastramento com pendências 

 

Quando o setorial assinalar pendência em um recadastramento, o servidor/empregado receberá 

um e-mail automático informando-o que deve acessar o RECAD e verificar a situação. Ele terá 

até o último dia de prazo para homologação para realizar essas alterações dentro do próprio 

RECAD.  

Quando o servidor acessar o RECAD e alterar seu recadastramento, o sistema enviará outro e-

mail atualizando o status de recadastramento, marcando como “Em análise pelo setor de 

Recursos Humanos”. E um novo comprovante de recadastramento é gerado para o 

servidor/empregado. 

 

 
 

 

Ao analisar um recadastramento que tenha passado por uma situação de 
pendência, recomendamos reavaliar todos os dados, visto que o 
servidor/empregado tem a possibilidade de alterar qualquer dos dados 
que já tenham sido conferidos anteriormente. 
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2.3.3. Validando os dados Funcionais  

 

Finalizada a validação dos dados pessoais, o sistema possibilita a validação dos dados 

funcionais do servidor/empregado. 

 

 

Os campos “Matrícula” e “Regime Trabalhista” não são editáveis. Os campos marcados com “*” 

são obrigatórios. 

As datas de nomeação e posse podem ser obtidas na documentação constante dos 

assentamentos funcionais do servidor. A data de exercício constante no RECAD foi importada do 

SIGRH e é a mesma data que consta no campo “data de admissão” na tela CADPES11. As datas 

de nomeação e posse não podem ser posteriores à data de exercício. 

 

 
 

 

Atenção aos casos de: 

 Conselheiro e servidor ocupante de cargo de mandato eletivo; e, 

 Servidores requisitados de outros órgãos, inclusive da esfera 
federal, bem como os disponibilizados conforme art. 157 da Lei 
840/2011, que não ocupem cargo em comissão, 

Para esses casos o setorial deverá informar a indicação de provimento 
como “Normal” do tipo “Outros não relacionados acima” e nos 
campos nomeação e posse, deverá repetir a mesma data do campo 
exercício. 
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2.4. Relatórios Gerenciais 
No RECAD o setorial tem disponíveis alguns relatórios para auxílio às atividades de acompanhamento 

do recadastramento e validação dos dados. 

 

Os relatórios são exportáveis em formato Excel e podem ser filtrados por status. Dessa forma o 

setorial pode atuar de forma diferenciada junto aos servidores conforme a situação. 

Para assegurar que 100% dos empregados/servidores do órgão foram recadastrados o relatório de 

status “Não Recadastrado” deve vir vazio. 

 

3. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 Todos os servidores/empregados ativos precisam se recadastrar, mesmo os que foram 

admitidos durante o período de recadastramento. A exceção são os servidores das Forças 

de Segurança Pública (PCDF, PMDF e CBMDF), que só são obrigados a se recadastrar 

aqueles que recebem valores processados por meio do SIGRH. 

 No menu “Relatórios” está disponível uma lista dos servidores/empregados do seu órgão 

que foram desligados durante o período de recadastramento e/ou homologação. Nesse 

caso, não há a necessidade de homologar esses recadastramentos. Essa lista pode ser 

exportada pra Excel, caso julgue necessário. 

 Se o servidor/empregado se recadastrou, mas não completou o envio dentro do prazo e 

consta com status “Pendente de Envio”, o sistema permite que o setorial complete as 

informações, validando os dados pessoais e em seguida os dados funcionais. 

 O Decreto 39.276/2018 determina a abertura de processo administrativo para apuração 

de responsabilidade dos servidores que não se recadastrarem no prazo devido. 
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Entretanto, a Portaria 256/2019 possibilita que os servidores que justificarem tenham 

seu recadastramento feito junto ao setorial. 

 Os documentos anexados pelos servidores deverão ser impressos e juntados ao 

respectivo assentamento funcional. 

 

 

As dúvidas que restarem deverão encaminhadas à Coordenação de Administração da Folha de 

Pagamento desta SUGEP, estamos à disposição para auxílio na utilização do RECAD e demais 

dúvidas acerca do recadastramento, sendo que deverão ser registrados tickets através do 

sistema de atendimento disponível no endereço eletrônico 

http://hesk.gdfnet.df.gov.br/atendimentosigrh/ ou pelo telefone (61) 3313-8110 


