


POR QUE É NECESSÁRIO REALIZAR A POR QUE É NECESSÁRIO REALIZAR A 
“ATUALIZAÇÃO CADASTRAL”?“ATUALIZAÇÃO CADASTRAL”?
A atualização é indispensável para que possamos adequar essa base às novas regras do 
eSocial, que mudaram recentemente.  Lembrando que a realização deste cadastro está 
condicionado ao pagamento dos SALÁRIOS DE AGOSTO DE 2019.

QUEM DEVE FAZER A “ATUALIZAÇÃO QUEM DEVE FAZER A “ATUALIZAÇÃO QUEM DEVE FAZER A “ATUALIZAÇÃO QUEM DEVE FAZER A “ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL?CADASTRAL?

•SERVIDORES CEDIDOS (DIRETA E INDIRETA);
•APOSENTADOS E PENSIONISTAS;
•CARGOS COMISSIONADOS;
•FUNÇÕES GRATIFICADAS;
•PRESTADORES DE SERVIÇO (SAÚDE E EDUCAÇÃO).



A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO SUBSTITUI A A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO SUBSTITUI A 
PROVA DE VIDA?PROVA DE VIDA?

Não.
A Atualização Cadastral está sendo realizada para atender a necessidade de atualização
dos dados do sistema de folha de pagamento do Governo do Estado a fim de atender às
exigências do eSocial e deve ser feita através de acesso ao formulário na internet.

A PROVA DE VIDA é o procedimento mediante o qual os APOSENTADOS
e PENSIONISTAS cujos benefícios previdenciários são geridos pela PBPREV, estão
realizando desde janeiro de 2019, para fins de manutenção do pagamento de seus
benefícios e deve ser feita pessoalmente no Bradesco.



Acesse o endereço servidor.pb.gov.br

COMO ACESSAR O CADASTRO?COMO ACESSAR O CADASTRO?



COMO ACESSAR O CADASTRO?COMO ACESSAR O CADASTRO?

Acesse o endereço
servidor.pb.gov.br



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 
CADASTROCADASTRO

MÓDULO IMÓDULO I
Dados pessoais
•CPF (em caso de mudança de nome)
•NIS - Número de Identificação Social (PIS, PASEP ou NIT)
•Comprovante de residência ATUALIZADO•Comprovante de residência ATUALIZADO
•Certidão de Casamento (Divorciados necessário AVERBAÇÃO)
•Reservista (Homens entre 18 e 45 anos)

É obrigatório anexar documento comprobatório caso haja alteração no estado civil. (exceto 
para solteiros)



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 
CADASTROCADASTRO

MÓDULO IIMÓDULO II
Formações
Diploma ou documento equivalente (CURSOS CONCLUÍDOS)

MÓDULO IIIMÓDULO IIIMÓDULO IIIMÓDULO III
Dependentes

•RG ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO
•CPF

*Em caso de Incapacidade anexar Atestado ou documento relativo.
**Para beneficiários de Salário Família, é necessário enviar comprovantes de frequência 
escolar e de vacinação.



QUEM PODE SER INCLUÍDO COMO QUEM PODE SER INCLUÍDO COMO 
DEPENDENTE? DEPENDENTE? 
Os dependentes são os familiares que contam com sua renda, podendo ser filhos, pais, 
esposa(o), ou algum outro familiar.
As regras para inclusão de dependentes na Atualização Cadastral são as mesmas do 
Imposto de Renda

Veja quem pode ser considerado dependente:
• Cônjuge;• Cônjuge;
• Companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho em comum;
• Companheiro(a) com quem o contribuinte viva há mais de cinco anos;
• Filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade;
• Filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até 24 
anos;
• Filho(a) ou enteado(a), em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente 
para o trabalho;



QUEM PODE SER INCLUÍDO COMO QUEM PODE SER INCLUÍDO COMO 
DEPENDENTE? DEPENDENTE? 
• Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a 
guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho;
• Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, 
se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo 
grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;
• Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda • Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda 
judicial;
• Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador;
• Pais, avós e bisavós que, em 2018, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até 
R$ 22.847,76;
• Sogros e sogras, desde que o casal faça a declaração em conjunto. Como os pais são 
legalmente aceitos como dependentes dos filhos, os pais de ambas as partes podem entrar 
na declaração.



ERROS AO ACESSAR A ATUALIZAÇÃO ERROS AO ACESSAR A ATUALIZAÇÃO 
CADASTRALCADASTRAL
Por segurança, na tela de entrada do cadastro pede diversas informações, que são a 
Matrícula, CPF, Nome e o valor líquido pago pelo Estado em abril de 2019. Caso qualquer 
uma dessas informações esteja incorreta, o sistema apresentará a mensagem solicitando 
que seja feita uma nova tentativa.
Mensagem apresentada ao informar os dados incorretamente

O que fazer se essa mensagem aparecer?
Verifique se todos os campos foram digitados corretamente;
Verifique se as informações conferem com as apresentadas no CONTRACHEQUE DE CONTRACHEQUE DE 
ABRIL/ABRIL/20192019;
Verifique se o acesso a internet está funcionando normalmente;
Limpe o histórico de navegação do seu navegador da internet.



LIMITE PARA ENVIO DE ARQUIVOSLIMITE PARA ENVIO DE ARQUIVOS
Para anexar arquivos ao cadastro existem algumas restrições a serem seguidas.

• Os formatos válidos para anexar arquivos são: JPG, .JPEG, .PNG, .PDF, .DOC, .DOCX
• Só será permitido anexar 10 arquivos por MÓDULO
• O tamanho limite para o arquivo é de 5 MB

Durante o período de cadastramento os servidoresDurante o período de cadastramento os servidores
poderão acessar o sistema para modificar suas
informações, no entanto a Secretaria de Estado da
Administração irá VALIDAR O ÚLTIMO ACESSO.



CLIQUEI EM "SALVAR", MAS O FORMULÁRIO CLIQUEI EM "SALVAR", MAS O FORMULÁRIO 
APRESENTOU ERROAPRESENTOU ERRO
O Cadastro pode não aceitar o formulário em caso de inconsistência ou ausência de 
informações obrigatórias. Veja alguns exemplos:

1. Erro em campo de nome: Os campos de nome aceitam apenas letras, sendo essas sem
acento ou cedilha. Além disso esses campos aceitam apenas 70 caracteres.acento ou cedilha. Além disso esses campos aceitam apenas 70 caracteres.



2. Campos obrigatórios: Existem campos que não podem ser deixados em branco. Esses
campos são identificados pelo asterisco (*). Em caso de não preenchimento, o campo será
marcado em vermelho.

3. Erro na caixa Anexos: Existe a exigência de anexar documentos para comprovar
algumas informações. Os documentos devem ser digitalizados e anexados no formulárioalgumas informações. Os documentos devem ser digitalizados e anexados no formulário
correspondente.



.


